
 
 
 
Листата на експерти за оцена на влијанието на проектите врз животната средина: 

 

 

1. АВРАМОВСКИ ЉУПЧО 
Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, 
Љупчо Методија Аврамовски 01.03.1953 Скопје 

Адреса, контакт податоци 
Ул. Васил Ѓоргов бр. 20/40 Скопје тел. 02/3179-545, avram@on.net.mk  или avramovskilj@t-home.mk  

Кратка биографија (не повеќе од 150 
збора) 

Кратко работно искуство (не повеќе 
од 200 збора) 

Изработени студии за ОВЗЖС- не 
повеќе од 5 студии (по избор на 
експертот) 

Универзитет Св. Кирил и Методиј, 
Економски Факултет 
После дипломски студии - во тек 
1977 - 1982 
- Советник во креирањето и 
имплементацијата на стамбената 
политика во Република Македонија 
(креирање на стамбената политика - 
СИЗ-овите за становање и изградба на 
станови за пазар) 
1982-1995 
- Советник за следење и 
имплементација на градежната 
политика и настапот на градежните 
компании на странскиот пазар 
1995-1998 
- Началник за комунални дејности 
(подготвување на  првите закони во 
комунална област и ратификување на 
Базелската конвенција) 
1998-2002 

- Подготвување на законската 
регулатива во комуналната дејност 
(Закон за комунални дејности, Закон за 
отпад и Закон за собирање, 
транспортирање и депонирање на 
комуналниот и технолошки отпад и 
јавна хигиена) и ратификување на 
Базелската конвенција; 
- Релизација на проекти финансирани од 
Фондот за животна средина како 
кофинансирање со УСАИД во вредност 
од 2.5 милиони долари во областа на 
отпадните води, воздухот и отпадот, 
како и откупување на долг од Парискиот 
клуб во вредност од 8.000.000 долари 
(swap for debt ) - конверзија во изградба 
на капацитет за рециклаза на хартија ; 
- Директор на проектот за рециклирање 
на пластика финансиран од УСАИД; 
- Заменик на директор на проектот за 
изработка на Физибилити студија за 

- Студија за оцена на влијанието на 
животната средина за изградба на 
Капацитет за рециклажа на отпадот во 
опшина Зрновци - финансиран од 
УСАИД ; 
- Студија за оцена на влијанието на 
животната средина за изградба на 
Капацитет за производство на биогас во 
свињарската фарма во Градско - 
финансиран од УСАИД ; 
- Оцена на влијание на животната 
средина за складирање на зеленчук и 
купопродажен центар во Струмица - 
финансиран од Агрокор ; 
- Студија за оцена на влијанието на 
животната средина - Физибилити 
студија за изградба на пречистителна 
станица во Прилеп - IPA - трета 
компонента ; 
- Оцена на влијание на животната 
средина за култивација за инсталирање 



 
 
 
Директор на Фонд за животна средина 
(реализирани проекти во делот на 
водите, воздухот, отпадот во соработка 
со УСАИД (реализација на проекти со 
кофинансирање, инвестирани 2,5 
милиони долари од УСАИД -  најдобар 
Фонд во регионот. 
2002- 
Основач на компанијата Енвиро-Л 
www.enviro-L.com.mk 
2005- 
Основач на компанијата Енвиро 
Ресурси 
www.enviroresources.com.mk 

пречистителна станица во Прилеп - IPA- 
трета компонента и.т.н 
- Основач на Центар за почисто 
производство финансиран од UNIDO и 
сопственик на Сертификат за експерт 
за почисто производство , како и 
сопственик на  Сертификат за 
достигнувањата организирани од 
USAID за процедурите во животната 
средина , мониторинг и одржлив 
развој во животната средина и 
сопственик на Сертификат за оценка 
на влијание на животна средина. 
Поопширно на 
www.enviroresources.com.mk 

и екстракција на индустрискиот отпад 
од депонијата Силмак , општина 
Јегуновце . 

Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално) 
Имајќи го предвид искуството во работењето на многу разнородни области , определбата за задржување и понатамошна 
активност во сверата на животната средина , пред се во делот на реализација на проекти за интегралното управување со 
отпадот и водите ( имајќи ги предвид сите еколошки аспекти ) , како и финансиските инструменти во реализација на проекти 
во животната средина се основата на моите натамошни амбиции . 

 

2. АЈРО ВАИТ 
Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, 
АЈРО Мерсин ВАИТ 
01 Декември 1966 Радолишта, Струга 
Адреса, контакт податоци 
Радолишта, Струга 6330 
E-mail:  vaitajro@yahoo.com ;  vait.ajro@proaqua.com.mk  
Tel: ++389 75220934; ++389 75207773 

Кратка биографија (не повеќе од 
150 збора) 

Кратко работно искуство (не повеќе 
од 200 збора) 

Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе 
од 5 студии (по избор на експертот) 

Средно образование – 1.  Проект-менаџер - Биро за 1. ПРОЕКТ: Рехабилитација на пумпни 



 
 
 
Архитектура1985 
Високо образование- Дип. Градежен 
инж,Технички факултет во 
Приштина,1991 
Нострификација-Градежен инж. 
Градежен факултет Св. Кирил и 
Методии во Скопје, 
Дополнително образование:: 
•  ETH,Текнички факултет Цирих, 
Швајцарија, 1994/1995 

•  Постуниверзитетски студии- 
Дипломатија и надворешна 
политика-ААД -Тирана, 2004 

•  Постдипломски студии-Магистер 
по масовни комуникации, 
Универзитет ААБ-Приштина, 2008 

проектирање-Тирана 1990/1993 
2.  Раководител на фирмата- 

ФРИГО СИСИТЕМ, Струга 
1992/1995 

3.  Раководител на фирмата ИТАЛ 
АЈС, Струга 1995/2001 

4.  Заменик директор во Агенција 
за Информации-Влада на РМ 
2003/2006 

5.  Координатор во Информатички 
центар-Општина Струга 2006 

6.  Заменик директо-МЈП Проаква, 
РЕ Колектор 2007/2008 

7.  Директор-МЈП Проаква РЕ 
Колектор, Струга 2008 год 

станици од Колекторскиот систем Охрид 
исток - Раководителl 

2. НАУЧНО ИСТРАЖУВАЊЕ: Третман на 
Тињата во Станицата за пречистување 
на отпадни води - Учесник 

3. ПРОЕКТ:  За  пречистување  на 
дојранското  езеро  од  трска  и  рогоз  - 
Проектант 

4. ЕЛАБОРАТ: За проценка на потрошена 
електрична енергија на сиситемот за 
заштита на Охридското Езеро - 
Изготвувач 

5. ИДЕЕН ПРОЕКТ: Рехабилитација на 
секундарната канализација во градовите 
Охрид и Струга со предлог мерки за 
заштита на Охридското Езеро- 
Раководител на проектот 

` Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално) 
Третман на отпадните води 
Третман на тиња и други органски отпади 
Третман на комуналниот отпад 
Градежни објкти и друга инфраструктура који имаат влијание врз животната средина 
Односи со јавноста при донесување на одлуки за проценка на влијание врз животната средина 

 
   3. Арсов Антонио 
 

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање : 

 Антонио Борис Арсов, 27.01.1975, Штип, Р.Македонија 

Адреса, контакт податоци : 

Работа : 11 Октомври бр.9, 1000 Скопје, Р.Македонија 

Домашна : Ул. Лондонска бр .2-1/20, 1000 Скопје, Р.Македонија 

e-mail : arsov.antonio@gmail.com  или опционално : antonio.arsov@elem.com.mk  

Тел.075/203-305 



 

Кратка биографија (не повеќе од 
150 збора) 

Кратко работно искуство (не повеќе 
од 200 збора) 

Изработени студии за ОВЗЖС- не 
повеќе од 5 студии (по избор на 
експертот) 

Образование : 

2013 - Магистер на економски науки, 
Еколошка економија - одржлив развој 

1998  -  дипл. инж. по дрвна 
индустрија 

Универзитет Св.Кирил и Методиј, 
Шумарски факултет - Скопје 

Комјутерки вештини : MS Office, 
Power point, Internet, Outlook express, 
Corel Draw 

Странски јазик : 

- Англиски - течно 

- Бугарски - течно 

- Српско-хрватски - течно 

- Познавање на законските 
регулативи на национално ниво и ЕУ 
Директивите од областа на 
животната средина.  

- Познавање на оперативните 
политики на Светска Банка и ЕБОР. 

- Константна соработка со НВО 

Сертификати : 

2011 - сегашно, одговорен инженер за 
животна средина, А.Д Електрани на 
Македонија - Сектор за развој и 
инвестиции - Скопје 

 

2005-2011, самостоен референ за 
проценка на штети, А.Д Електрани на 
Македонија - Подружница ХЕЦ Треска - 
Скопје (Проект: ХЕЦ “Св.Петка“) 

 

1999-2005, референт за проценка на 
штети и уредување на акумулации, А.Д 
ЕСМ - Подружница ХЕЦ Козјак - Скопје 
(Проект: ХЕЦ Козјак) 

Реализирани проекти релевантни во 
областа на животната средина и учество : 

 

- ХЕ Луково Поле со довод на 
корабски води и “МХЕЦ Црн камен“  ; 

- ХЕ Бошков Мост ; 

- Ветерен парк “Богданци“ ; 

- Солар-термал (хибридна) електрана 
во РЕК Битола ; 

- ХЕЦ “Козјак“ ; 

- ХЕЦ “Св.Петка“ 

- ТЕ “Мариово“ 

- Далековод 35 кВ (Св.Трифун - Козјак) 

- Далековод 110 кВ (Неготино - 
Р.Бугарија) 

 

- Топлификациона мрежа за 
Битола,Могила,Новаци 

 

 



� Овластување А за надзорен 
инженер од инжинерство за 
животна средина (Комора на 
овластени инженери и 
архитекти), со важност до 
24.04.2017 година ; 

� Овластување А за ревизија на 
проектна документација од 
инжинерство за животна 
средина (Комора на овластени 
инженери и архитекти), со 
важност до 24.04.2017 година 

� Сертификат за завршена 
почетна обука за проценувач 
на добрата и влијанијата врз 
животната средина, Издадена 
од МЖСПП на 16.07.2012 
година. 

� Сертификат за завршена 
обука и стручно оспособување 
за управување и/или 
постапување со отпад, од 
23.01-22.02.2013 (50 часа), 
Едукативен центар Технолаб - 
Скопје, Р.М . 
 

� Сертификат од EBRD – 
Европска банка за обнова и 
развој, за “Procurement 
Capacity Building and 
Training Programme“ 

 

Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално)  

� Хидро електрични централи  
� Енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија (хидро, ветер, фотоволтаици) 
� Инфраструктурни објекти 
� Оцена на влијанието врз животната средина на друг вид на проекти 
� Социо-економски влијанија 
� Учество во јавни расправи и изработка на SEP 



4. АРСОВ ГОРАН 
Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање 
Горан Благој Арсов, 21.06.1957 Скопје, Република Македонија 
Адреса, контакт податоци 
Мирка Гинова 17, 1400 Велес, Република Македонија 
Телефони: 070 375 158; 071 244 658 
e-mail: goranarsov@yahoo.com; arsov.g@geing.com.mk 

Кратка биографија (не повеќе од 150 Кратко работно искуство (не повеќе Изработени извештаи за ОВЖС не 
 
 



збора) 
 
Магистер     на     биолошки     науки     - 
еколошко-таксономски смер 

 
Преку 25 години работно искуство во 
областа на заштитата на животната 
средина, активности во биолошката 
наставно научна област, металургијата, 
рударска индустријата,         ISO 
стандардите, донаторските проекти, 
консултантството и бројни меѓународни 
проекти во државата, Канада, Јапонија, 
УСА, Англија, земјите од ЕУ, Централна 
и Источна Европа, поранешните 
Советски републики, итн. 

од 200 збора) 
 
GEING Krebs und Kiefer International – 
еколог и координатор за меѓународни 
проекти; 

 
Wardell Armstrong International / United 
Kingdom – Senior Geo Environmental 
Scientist; 

 
Индо Минерали и Метали  (рудници за 
олово и цинк Злетово и Тораница) - 
менаџер за екологија, безбедност, 
здравје и обука; 

 
Peace  Corps  /  USA,  менаџер  за 
еколошко волонтерство; 

 
Еко  Арс  Консалтинг  -  сопственик  на 
еколошка консултантска компанија; 
EcoLinks /IIE & REC – директор на грант 
програмата за Република Македонија; 
Канада - работа на еколошки проекти; 

 
МХК   Злетово    (топилница)    Велес    - 
еколог; 
Универзитет “Свети Кирил и Методиј“, 
ПМФ - Билогија - наставно научен 
асистент; 

 
Гимназија     “Кочо    Рацин”    Велес    - 
професор. 

повеќе од 5 (по избор на експертот) 
 
ESIA Bapy Iron Deposit, Kazakhstan; 

ESIA study and OVOS supervision for 
Ovoca on Goltsovoye Project, 
Magadan, Far East Russia; 

 

ОВЖС за експлоатација на јаглен во 
наоѓалиштето за јаглен Неготино/ 
Инвеститор: Министерство за 
Економија; 

ОВЖС за проширување на 
водоснабдителните бунари за 
Општина Прилеп/ Инвеститор: 
Општина Прилеп; 

ОВЖС за рехабилитација на свлечиште 
во Општина Крива Паланка/ 
Инвеститор: Општина Крива Паланка. 

Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално) 



 
 
 
ОВЖС за индустриски капацитети; 

 
ОВЖС  за  инфраструктурни  проекти  за  енергетскиот  (вклучително  и  енергијата  од  обновливите  енергетски  извори)  , 
рударско - геолошкиот и сообраќајно-транспортниот сектор 

 
 
 

 
 
5. АЦЕСКА НАТАЛИЈА 

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, 
Наталија Томе Ацеска, 23.05.1968, Ново Село (Струмица) 

Адреса, контакт податоци 
 
Ленин 122, Прилеп, 
Моб:070 367 976, 

075 540 734 
Кратка биографија (не повеќе од 150 
збора) 

Кратко работно искуство (не повеќе 
од 200 збора) 

Изработени студии за ОВЗЖС- не 
повеќе од 5 студии (по избор на 
експертот) 

2008- во тек -  магистерски студии по 
екологија- Државен универзитет Тетово 

 
1986-1991 – Институт по биологија- 
Природно математички факултет – 
Скопје (дипломиран биолог) 

 
Автор на  прирачник за отпад – 
Иднината е во сегашноста -2006 

 
Објавени 23 труда од областа на 
животната средина на национално и 
интернационално ниво 

-Извршен директор на ЗГ Жетва на 
знаење – (2006 –во тек) 

 
-Професор по биологија – СОУ,,Орде 
Чопела,, Прилеп (2000 –во тек) 

 
-Директор на Високо комерц – (1998 - 
2000 год.) 

 
Координатор на ЕКО едукативни 
кампови  2004 -2008 (МЖСПП, Мировен 
Корпус) 

 
Координатор на проектот ,,Едукација на 

1.Студија за одржлив развој на 
руралните региони во Р. Македонија од 
аспект на третман на отпадните води и 
управувањето со цврстиот отпад 

 
2.Студија на потребата од изведба на 
пречистителни станици во руралните 
региони во Република Македонија од 
аспект на третман на комуналните 
отпадни води 

 
3.Студија за ценка на влијание на објект 
за реконструкција врз животната 
средина во с.Добромири  Бач, Гермијан, 



 
 
 
Дел од авторите на прирачникот 
Глобе во Македонија – издаден од 
МЖСПП 

 
Добитник на 3-то Ноемвриска награда 
на град Прилеп 2008  за посебни 
заслуги во областа на заштита на 
животната средина 

 
Автор на студија на случај за 
мониторинг и евалуација на државен 
проект во областа на образованието 

 
Учесник во изработка на елаборати, 
интегрирани еколошки Б дозволи, 
студии 

 
Јазици: англиски, грчки (течно) 

деца од предшколска возраст за 
управување со отпад – 2007 (УСАИД) 
Координатор на проектот Едукација на 
учениците за управување со отпад – 
2007 (МЖСПП) 
 
Координатор на проект за 
биодиверзитетот (за заштита на 
биволите од изумирање) – 2008 (УНЕП- 
САД) 
Координатор на проектот Училишен 
центар за деца од основно образование 
за рационално користење на 
енергијата- 2007- во тек (ЕВН) 
 
Тренер на тренери за Зелениот пакет – 
-2008 (МЖСПП, РЕЦ) 
 
Тренер на тренери за предвидување и 
истражувачки преоритети во 
Југоисточна Европа во областа на 
климатските промени- (АСО Австрија, 
Блед Форум, 2008) 
 
Член  на  Националниот  управувачки 
комитет -  GEF Small Grants programme 
–UNDP (2008 –во тек) 
 
Координатор по екологија – 
ЦеПроСАРД – Скопје (2008 – во тек) 
 
Член на Управниот Одбор на ЦЕОР 
(Центар  за  едукација  и  одржлив 
развој)– Струмица, Македонија (2008 – 

Новаци, Живојно, Долно Агларци, 
Градешница 
*( вкупно седум посебни студии за 
секој објект посебно) 
 
4.Студија за оцена на влијание врз 
животната средина на  Примекс ДОО - 
Прилеп 
 
**(имам  учествувано во изработка на  12 
елаборати за оцена на влијание и 4 Б 
интегрирани еколошки дозволи  кои не ги 
пишувам затоа што го почитувам лимитот 
спомнат погоре. Доколку е потребно со 
задоволство ќе дополнам текстот со 
потребните информации на ваше барање. 



 
 
 
 во тек) 

 
Член на асоцијативниот одбор на Ден 
на дрвото – (2008 – во тек) 

 
Член  на    асоцијацијата    на    Глобе 
интернационални  тренери  за  мерења 
на протоколи за вода, почва, воздух, 
биодиверзитет  (Globe program – USA) 
(2004 – во тек) 

 
Координатор за Европа за Ено 
програмата  – (2004 – во тек) 

 

Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално) 
Бидејќи набрзо ќе бранам магистарска теза која го третира отпадот, значи интензивно работам на таа тема ,  додека како 
биолог можам да делувам во областа на биодиверзитетот како и отпадни води. Но со оглед дека имам солидно искуство 
во изработка на елаборати за оценка на влијанија како  и еколошки дозволи, би можела да се вклопам и во некои други 
сегменти од студијата. 

 
 
  6. Баара Науаф 

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, 
Науаф Мохамед Баара, 26.12.1964год. Абу Обеида, Јордан 

Адреса, контакт податоци 
Улица Дервиш Цара кула 1/27- Тетово 
E-mail: nawaf.baara@yahoo.com  
Tel:044-330-520 , mobil; 070-329-883 

Кратка биографија (не повеќе од 
150 збора) 

Кратко работно искуство (не повеќе 
од 200 збора) 

Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе 
од 5 студии (по избор на експертот) 



• Датум на раѓање: 26.12.1964 год. 
• Образование:Дипл инженер геолог, 
магистер по технички науки 
Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, 
Штип, Рударско-Геолошки факултет 

• Моментален професионален 
ангажман: Управител на приватна 
фирма ГЕОХИДРОИНЖЕНЕРИНГ- 
КОНСАЛТИН Тетово  

• Институт за хемиско и контролно 
инженерство,Т.М.Ф Докторски 
студии  

 

� Макпрофил - Скопје; 
� Круна-Дрил - Скопје 
� Медитеран унион - Штип 
� Геоталк - Тетово; 
� Геохидроинженеринг - Тетово. 
Актуелни професионални активности: 
- Анализа на проблеми со 
водоснабдување, изнаоѓање и 
проектирање на соодветни технички 
мерки, 

- Управување со прашања од областа 
на геологијата и хидрогеологијата во 
поширок контекст на животната 
средина, 

- Управување со отпад – подготовка на 
планови и програма за управување со 
отпад за единици на локалната 
самоуправа, 

- Оценка на влијание врз животната 
средина – изработка на елаборати за 
заштита на животната средина и 
елаборати за експлоатација. 

 

� Техничка документација за истражување 
на минерални суровини и животна средина 
за одобрение за истражување: 
- Изработени повеќе од 30 проекти, 
елаборати. 

� Техничка документација за експлоатација 
на минерални суровини и животна средина 
за одобрение за експлоатација: 
- Изработени повеќе од 30 проекти, 
елаборати. 

� Учество во подготовка на барања за 
интегрирани еколошки дозволи за 
инсталации за експлоатација на 
минерални суровини 

� Изработени повеќе од 100 проекти, студии, 
елаборати и специјалистички анализи од 
областа на хидрогеологија.. 
 

 Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално) 
- Елаборати за заштита на животна средина; 
- Истражни работи и експлоатација на минерални суровини; 
- Стручни експертизи за влијанија на животна средина од хидрогеолошки аспект; 
- Планови и програми за управување со отпад за единици на локалната самоуправа; 
- Барање за интегрирани еколошки дозволи / за инсталации за експлоатација на минерални суровини; 
- Хидрогеологија, води и управување со водите; 
     

 7. Блинкова Мартина 
Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, 
Мартина Иван Блинкова ,   01.10.1987  Скопје, Р. Македонијa 
Адреса, контакт податоци 
Ул.“Драгиша Мишовиќ” 5-3/1 , Скопје 
E-mail: mblinkova@yahoo.com  

  LinkedIn : mk.linkedin.com/pub/martina-blinkova/32/704/83b/ 
  Tel:  078/ 203-724 
           070/ 802-262 



Кратка биографија (не повеќе од 
150 збора) 

Кратко работно искуство (не повеќе 
од 200 збора) 

Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе 
од 5 студии (по избор на експертот) 

2006-2011 -Студент на додипломски студии на  
насока: ЕКОЛОГИЈА, Институт за Биологија, 
ПМФ- Скопје   

Звање: ДИПЛОМИРАН ЕКОЛОГ* 
*добитник на пофалница за постигнат успех 
9,70 и за најдобар стидент за I година  
(16.12.2007) *добитник на пофалница за 
постигнат 9,63 (16.12.2009)*добитник на 
пофалница за постигнат 9,53 и еден од 
петте најдобри студенти во 
генерација(16.12.2011) 

Ноември 2011- сега - Студент на магистерски 
студии на  насока : Еколошко-таксономска  
Институт за Биологија,  ПМФ - Скопје  

  

Дополнителни информации:  

-Објавени  3 научни труда (меѓународни) ,  2 
презентации на меѓународни научни собири , 
учесник на 5 меѓународни научни собири.  
 
-Учесник при еколошки терeнски 
истражувања во Македонија (Преспа, 
Карџица)  и Хрватска (Хвар и Динара). 
 
-Учесник на работилници за екохидрологија и 
форензика 
 
-Освоено 2 место на натпревар организиран 
од Австрискиот центар за иновации и 
претприемништво NCDIEAL за бизнис 
идеја:“ЕКОЛОШКА ПОСТРОЈКА ЗА 
ДОБИВАЊЕ БИОГАС КАКО ОБНОВЛИВ 
ИЗВОР НА ЕНЕРГИЈА” 

 
Говорни јазици: 
Англиски,шпански,хрватски,српски,бугарски 

Фебруари 2011 –Јануари 2013 

“Природно-математички факултет ”-Скопје  
Институт за биологија,   Лабораторија за 
хидробиологија  

Позиција: Демостратор (помлад асистент)   
Одговорност: Водење  на вежби по предметите :  
-Систематика на растенијата 1 ;Хидробиологија; 
Биотехнологија ; Употреба на дијатомеи во 
екологија и медицина како и учество во научно 
истражувачка дејност на самата лабараторија 

Декември 2012 –  Јуни 2013 
Clean Water Group -  ЦВГ Груп Македонија  
Позиција: Еколог 
Одговорност: Изнаоѓање на решенија за третман 
на отпадна вода 
 
Октомври 2013- сега 

Енвиро Ресурси ДОО 

Позиција:Еколог  

Одговорност: Изработка на елаборати за 
заштита на животната средина, ОВЖС... 

 

Работа на проект: 
2010 –  2011  

ГТИ ГЕОТЕХНИЧКИ ИНЖЕНЕРИНГ  доо Скопје 

УНДП ПРОЕКТ : “Развој на менаџмент план за 
сливот на Преспанското Езеро” 

Позиција :Лабораториски и теренски истражувач 

Одговорност:Детерминација на квалитет на вода 
според билошки, хемиски и физички параметри 
согласност  стандардите на Рамковната 
Директива за Води (WFD). 

 

Елаборати  за заштита на животната средина за 
објекти  на   “ЕВН –Македонија” - А.Д. Скопје;  

 

 Елаборат за заштита на животната средина за : 
Вила Пансион Петрови “-Демир Капија 

“ Елаборат за заштита на животната средина за  

-“ТП Перфект сервис “-Крива Паланка 

 

Елаборат за заштита на животната средина за -
“Индивидуален станбен објект-викенд куќа”-Дојран 

 

Елаборат за заштита на животната средина за 

-“БЕТА ВИЗИОН КОМПАНИ“ –Теарце 

 

Стратешка оцена на влијанието врз животната 
средина :  Урбанистички план за   Tуристичко-развојна 
зона ”Љубаниште 1” , општина  Охрид (нацрт верзија) 

 



 Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално) 
Студии за оценка на влијанието на проектите врз животната средина и елаборати за заштита на животната средина  за сите области , со посебен 
акцент на проекти поврзани со влијанија врз водните екосистеми како : 
- Пречистителни станици за отпадни води  
- Хидроелектрични централи и централи на обновливи извори на енергија  
- Хидротехнички објекти 
- Планови за управување со речни сливови 

 
8. ВУЛГАРАКИС МАРЕ 

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, 
Маре Ѓорѓе  Вулгаракис   13.04.1962 год. Скопје 
Адреса, контакт податоци 
Бул.Јане Сандански бр. 113  тел. / факс 02 2448 138  моб.тел. 070 34 34 08  mvulgarakis@opusproekt.com.mk  
Кратка биографија (не повеќе од 150 
збора) 

Кратко работно искуство (не повеќе 
од 200 збора) 

Изработени студии за ОВЗЖС- не 
повеќе од 5 студии (по избор на 
експертот) 

 
 
 



 
Лични информации 

 

Дата на раѓање  13 .04.1962 
 
Место на раѓање:  Скопје, 
Македонија 
Брачна состојба:  Мажена 
Образование 
Универзитет”Св. Кирил и Методиј” 
Економски факултет 
Скопје, Македонија 
Дипломиран економист 
Не 10. Септемви 2009 год. закажано 
брањење на тема на постдипломски 
студии по заштита при работа на 
Универзитетот во Ниш, Србија 

 
Јазици 
Македонски (мајчин) 
Англиски 
Српско - хрватски, 

Работно искуство 
1989 – 2000 Рударски Институт - Завод 
за заштита на животна и работна 
средина 
ПОЗИЦИЈА: Стручен  соработник 
•  Изработка на елаборати од областа 
на животната среина и просторно 
планирање 

•  Изготвување на извештаи од мерења 
во животна и работна  средина 

•  Изработка на документација за 
пресметување на стаж со зголемено 
траење 
Септември 2000 - до денес РИ 

“ОПУСПРОЕКТ” - Скопје 
ПОЗИЦИЈА: Управител и основач 
•  Изработка на елаборати од областа 
на животната среина и просторно 
планирање 

•  Изработка на Апликации за А и Б 
интегрирани еколошки дозволи. 

•  Изготвување на извештаи од мерења 
во животна и работна  средина 

•  Вршење на проценка на комфорност 
во работна средина (микроклиматски 
услови за работа, физичко-хемиски 
штетности) 

•  Проценка и анализа на работни мест 
а со зголемен ризик од повреда и 
професионални заболувања 

Изградна на делница од автопатот Е – 
75 Куманово – Табановци 

Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално) 
 

- црна и обоена металургија 



 
 
 

- автопатишта 
- хидроцентрали 
- управување со отпад 

 
 
9. Давидовски Моме  



 

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање 
Моме Славе Давидовски, 19.11.1963 г. Крива Паланка 
Адреса, контакт податоци 
Доне Божинов 42, 1300 Куманово 
Тел: 031 467 431 
Моб: 075 456 604 
e-mail: momedav@hotmail.com   
Кратка биографија (не повеќе од 150 
збора) 

Кратко работно искуство (не повеќе од 
200 збора) 

Учество во изработка на Елаборати и 
студии за ОВЗЖС 

� Образование 
- Дипломиран зем. инженер, насока 
Сточарство, 
Универзитет "Св.Кирил и Методиј"- 
Земјоделски факултет Скопје, 
- Преквалификациски курс по растително 
производство,  
Универзитет "Св.Кирил и Методиј"- Факултет 
за земјоделски науки и храна Скопје. 

� Квалификации 
- Обуки, сертификати и работилници од 
областа на: 
Оцена на влијание врз ж.средина, 
Стратегиска оцена врз ж.средина, Eлаборати 
за заштита на животната средина,  
ИПА регулатива, 
ИПАРД апликации и програми и др. 
- инспектирање на органски фарми. 
- Јавен тренер за ДЗП 
- Планирање и реализација на 
инфраструктурни проекти. 

� 2007-2013 (продолжува) 
„Агроконсалтинг Тим“ ДОО, Куманово.  
Раководител на консалтинг од областа:   
 - Изработка на бизнис планови и 
инвестициони програми,  
- Техничка поддршка, 
-  Изработка на студии и планирања. 

�  2007 – 2010 
Координатор на проект за биодиверзитетот 
(за заштита на автохтона праменка)  – GEF 
Small Grants programme –UNDP. 

� 2005 –  2008 
Проект за развој на органско земјоделство во 
РМ – FIBL и Пробио. 
Советник за органско земјоделство.  

�  2003 – 2007 
Проект за финансиски услуги во 
земјоделството – IFAD, Меѓународен фонд 
за развој на земјоделство-МЗШВ. 
- Технички советник за финансиски услуги, 
- Изработка на инвестициони програми и 
бизнис планови и студии. 

Учество во тим за изработка на: 
� Студија за ОВЖС за изградба на 

свињарска фарма во Кумановско. 
� Студија за ОВЖС  за изградба на 

живинарска фарма во 
Кривопаланечко. 

� Студија за ОВЖС  за изградба на 
спортско рекреативен центар со 
угостителство во Липковски регион. 

� Б- интегрирани еколошки дозволи 
(две инсталации). 

� Елабрати за заштита на животна 
средина (10 инсталации). 

 

Преферирана област на делување (опцијално) 
ОВЖС, Интегрирано спречување и контрола на загадување.  

� Инсталации за интензивно сточарство-живинарство и свињарство; 
� Проекти во областа на земјоделство, шумарство и водостопанство; 
� Инсталации за конзервирање и преработка на овошје/зеленчук; 
� Инсталации за складирање земјоделски производи; 
� Водостопански проекти за земјоделство (наводнување/одводнување); 
� Инфраструктурни проекти. 



 
 
 

 
  10 ДЕСПОДОВСКА. АНА  

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, 
АНА ЗОРАН ДЕСПОДОВСКА 
 01.12.1987 Скопје 
Адреса, контакт податоци 
Адреса на живеење: бул. „Јане Сандански“, бр. 88/3-13, Скопје 
E-mail:  a.despodovska@ema.com.mk 
Tel: 078/ 252-903 

Кратка биографија (не повеќе 
од 

Кратко работно искуство (не повеќе од 
200 збора) 

Изработени студии за ОВЗЖС- не 
повеќе од 5 студии (по избор на 

    
Едукација: 
Диломиран еколог на Природно 
Математички Факултет-Скопје, 
Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“, Скопје 
 
 
Моментална работа: 
Консултант за животна средина во 
Друштво за еколошки консалтинг 
„ДЕКОНС-ЕМА“, Скопје 
 
Јазици: Англиски јазик 
 
Компјутерски вештни:  
МS OFFICE и GIS почетно 
 

 Македонско Еколошко Друштво- учество во 
Проект за оценување на закани и 
конзервација на птици во Овче Поле 

2012 год – до сега: Друштво за еколошки 
консалтинг „ДЕКОНС-ЕМА“ 

Како консултант за животна средина во 
моето досегашно искуство има изработено: 

� Студии за оцена на влијание врз 
животната средина; 

� Елаборати за заштита на животната 
средина; 

� Извештаи за стратегиска оцена на 
влијание врз животната средина; 

� Планови и програми за управување со 
отпад; 

� Подготвка и пополнување барања за 
добивање на А и Б еколошки дозволи 
како и барања за усогласување со 
оперативен план; 

� Студија за оцена на влијанието врз 
животната средина од браната и 
акумулацијата „Речани“со 
придружни објекти; 

� Студија за оцена на влијанието врз 
животната средина од површинска 
експлоатација на травертин и оникс 
од лежиштетот „Гулабова Пештера“, 
општина Прилеп; 

� Студијата за оцена на 
влијанијанието врз животната 
средина од површинска 
експлоатација на минерална 
суровина травертин од локалитетот 
„Џурово“, с. Тројаци, општина 
Прилеп. 

 



 Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално) 

� Изработка на студии за оцена на влијание врз животната средина; 

� Изработка на елаборати за заштита на животната средина; 

� Изработка на извештаи за стратегиска оцена на влијание врз животната средина; 

� Изработка на локални акциони планови за животната средина; 

� Подготовка на планови и програми за управување со отпад; 

� Подготвка и пополнување барања за добивање на А и Б еколошки дозволи како и барања за усогласување со 
оперативен план; 

� Подготовка на извештаи од мерања, согласно Законот за бучава;  
 
 
 
11. ДИМИТРОВСКИ ДАМЕ 
Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, 

 
Даме Миле Димитровски, 21.11.1979, Скопје 
Адреса, контакт податоци 

 
Ул. Петко Јанчевски 19а, Скопје 
Тел 070 334883 
e-mail: dimitrovski@mf.edu.mk  
Кратка биографија (не повеќе од 150 
збора) 

Кратко работно искуство (не повеќе 
од 200 збора) 

Изработени студии за ОВЗЖС- не 
повеќе од 5 студии (по избор на 
експертот) 



Д-р Даме Димитровски е машински 
инженер и доктор на технички науки. 
Магистрирал и докторирал во областа 
на енергетиката и екологијата и 
влијанието на неконвенционалните 
видови горива вез околната средина. 
Вработен е на Машинскиот факултет 
при Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје. Во стручната 
дообука посетил голем број научни и 
стручни конференции и семинари каде 
се презентирал со свои научни и 
стручни трудови. Бил на четири подолги 
студиски престои во странство. Даме 
Димитровски работел на голем број 
студии и проекти од областа на 
заштитата на животната средина од 

- вработен на Машински факултет 
Скопје, Институт за термичко 
инженерство 
- претседател на Институт за гасна 
техника ИГАС Скопје 
- член на ФУЕЛ, Изтражувачки центар 
за горива и мазива 
- претседател на ТК 27: Гасна техника, 
при ИСРМ 
- член на стручни групи од областа 
енергетика на Министерството за 
економија. 
- овластен проектант, надзор, ревидент 
и изведувач од областа на 
машинството и животната средина. 
- 

- соработник на планови за: 
Енергетски објекти Плански 
документи Инфраструктурни објекти 
и планови 



 
 
 
различни видови извори на загадување. 
д-р Даме Димитровски е неколку пати 
наградуван за успесите во работата и 
стручната и научна работа. 

  

Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално) 
Влијание на проектите врз животната средина и заштита од: 
- градежни објекти 
- постројки 
- патишта 
- термо-енергетски објекти 
- инфраструктура 
- постројки со согорување 
- депонии 
- емисија на полутанти во воздухот и др. 

 
12. Димовски Гоце 
 
Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, 
Гоце Душко Димовски 
08.07.1984, Скопје, Република Македонија 
Адреса, контакт податоци 
Питарница I бр. 15, 1230 Гостивар, Република Македонија 
E-mail: dimovskigoce@hotmail.com 
Tel: 0038970534204 
Кратка биографија (не повеќе од 
150 збора) 

Кратко работно искуство (не повеќе од 
200 збора) 

Изработени студии за ОВЗЖС- не 
повеќе од 5 студии (по избор на 
експертот)     



Образование: 
Магистер по Бизнис Адмнистрација (МБА) 
– Менаџмент, Универзитет на Југоисточна 
Европа; 
Дипломиран градежен инженер, 
Универзитет Св. Кирил и Методиј; 
Сертифициран ЕУ Проект Менаџер, 
Европска Сертификациона и 
Квалификациона Асоцијација (ECQA); 
Јазици: 
Одлично познавање на Англиски јазик 
Други способности: 
MS Office; MS Project & AutoCAD, Practical 
Guide to contract procedures financed from 
the  
General Budget of the European 
Communities in the context of external 
actions; Council Directive  
91/271/EEC of 21 May 1991 concerning 
Urban Waste Water Treatment; EU Water 
Framework  

Тековно -  Министерствто за транспорт 
и врски, Сектор за станбено-комунални 
работи и инфраструктура, Одделение 
за имплементација на проекти; 
Од Ноември 2009 до Март 2010 
работев во Македонија Проект; 
Од Јуни 2009 до Октомври 2009 
работев во Пелагонија А.Д. Гостивар; 
Од 2004 до 2008 работев во 
ОБСЕ/ОДИХР 
 
 

 

 Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално) 
Имплементација на проекти од областа на животната средина и инфраструктурата финансирани од страна на Меѓународни 
финансиски институции (IFI). 
 

 
13. ДИНЕВ ЃОКО 
Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, 
Ѓоко Крум Динев, 23.09.1967 год. Кавадарци 
Адреса, контакт податоци 
Ул. Теодосиј Гологанов бр.59-3/11 Скопје 
Тел/факс: 02 5119 342, 02 5119 112 
Мобилен: 076 361 977 
е-маил: dinevgjoko@gmail.com   



КРАТКА БИОГРАФИЈА 
Со постојано место на живеење во 
Скопје и Гевгелија. По занимање 
дипломиран инженер архитект, со 
магистратура на тема „Проект 
менаџмент во инфраструктурни 
проекти”. Во постојан работен однос во 
„Асфалт” доо Скопје како основач и 

РАБОТНО ИСКУСТВО 
од1994 година во ТД ТЕХНО-3 Скопје 
како проектант; од 1997 година во 
АУРА-ИНВЕСТ Скопје како основач и 
управител;од 2010 управител на 
Алпине Бау ГмбХ за Македонија; од 
2013 – денес оснивач и управител на 
АСФАЛТ доо Скопје.  

ИЗРАБОТЕНИ СТУДИИ ЗА ОВЖС 
• ОВЖС за импементација на проект 

за реконструкција на 
Охридски Аеродром, 
инвеститор: Управа за 
Цивилна Воздушна Пловидба 
на Р.Македонија по препорака 
од ЕБРД – Лондон; 



 
 
 
управител. Во областа на заштита на 
животната средина, активно вклучен во 
проекти од 1998 година до денес со 
завршени повеќе обуки организирани 
од УСАИД и РЕЦ. Повеќегодишен 
консултант на Министерството за 
животната средина, Фонд за животната 
средина, со активно следење и 
реалиација на програмите за 
имплементација на проекти. Основач и 
член на Лазарус Хуманитарна 
Организација – Македонија, член на 
Комора на Инженери и Архитекти на 
Република Македонија, член на 
Комора на Консултанти на Република 
Македонија, член на C.R.E.A.M 
меѓународна организација за развој на 
јавно-приватно партнерство 

Како управител и оснивач преку 
делување на полето на 
животната средина на инфраструктурни 
проекти, управување со проекти и 
проектирање на инфрастурктурни 
проекти, проектирање на 
инфраструктура за цврст отпад, 
пречистителни станици и системи за 
водоснабдување, проектирање на 
проекти во урбани средини, 
дизајнирање на проекти за индустриски 
комплекси, агрикултурни проекти, итн. 
Како управител и проектант, одговорен 
за: 
• Раководење со работата во 

претпријатието; 
• Носење одлуки; 
• Раководење со човечките 

ресурси, координација на 
ресурсите и други активности; 

• Ауто Цад обука за вработените 
во претпријатието; 

• Планирање на финансиските 
(приходи/расходи) средства; 

• Изработка на студии и елаборати за 
заштита на животната средина, 
ЕИА, СЕА итн.; 

• Координација/менаџирање на 
домашни и странски проекти. 

• ОВЖС   за   избор   на   локација   и 
имплементација на проект за 
монопулсни секундарен радарски 
системи за надгледување на 
југозападниот дел од Р.Македонија, 
инвеститор: Управа за Цивилна 
Воздушна Пловидба на 
Р.Македонија по препорака од ЕБРД 
– Лондон 
ОВЖС со реализација на проект 
за пречистителна станица во 
Отешево; инвеститор: City 
University of New York 

• Студија ОВЖС со избор на 
локација за станица за 
прочистување отпадни води за 
с.Карбинци, с.Таринци и 
с.Долни Балван, Штипско; 
Инвеститор: Фонд за животна 
средина на 
Република Македонија 

• ОВЖС за погон за производство 
на меки колачи, како и ревизија 
на оценка на влијанието врз 
животна средина за постојните 
производствени погони во 
“Витаминка” Прилеп; 
Инвеститор: ЕБРД - Лондон; 

• СТУДИЈА ЗА ОВЖС на 
бунарскиот систем и цевковод 
како дел од проектот за спас 



 
 
 
  на Дојранското езеро 

Инвеститор: Министерство за 
животна средина и 
Просторно Планирање на РМ 

Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално) 
Планови и проекти од областа на архитектура и градежништво, идустриски капацитети, туристички капацитети, екплоатација 
на каменоломи, инфраструктурни објекти и системи 

 
14. ДОЈЧИНОСКИ ЈОВАН 
Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, 
Јован Крсте Дојчиноски 
17.07.1956 Битола 

Адреса, контакт податоци 
Битола, ул. Димче Лахчански 38/25 
тел. 047-612-628 
Моб. тел. 070-395-062 
e-mail  jovan.dojcin@gmail.com  
Кратка биографија (не повеќе од 150 
збора) 

Кратко работно искуство (не повеќе 
од 200 збора) 

Изработени студии за ОВЗЖС- не 
повеќе од 5 студии (по избор на 
експертот) 

 
1981 – дипломиран градежен инжинер, 
конструктивна насока, Градежен 
Факултет - Скопје 

 
1984 – стручна обука во Societe du Canal 
de Provence ( SCP ) Франција, на тема 
Далечинско управување со водите во 
Главните канали на хидросистемите 

 
Компјутерски програми : 

-  Microsoft Office, AutoCAD 

2009 –  Технички советник во 
ЈП Стрежево- Битола 
2006 – 2009 проектант во одделот за 
развој на ЈП Стрежево- Битола 
2004 -2006 Помошник Директор за 
управување и заштита на водите во ЈП 
Стрежево- Битола 
1999 – 2004 Надзорен инжинер во ЈП 
Стрежево- Битола 
1984 – 1999 Раководител на одделот за 
динамичка далечинска регулација на 
водите во Главниот доводен канал на 

 
- Студија за '' Заштитен систем од 
отпадни води на акумулација Стрежево'' 



 
 
 
Странски јазик : 

-  Англиски ( основно ниво ) 
Хидро системот Стрежево- Битола 
1981 – 1984 Раководител на изградбата 
на РЕК Битола – 2, главен погонски 
објект со турбогенератор, разладна 
кула, преку ГРО Бетон-Битола 
Член на Преседателството на МКГБ 
(Македонски комитет за големи брани ) 

 
Автор и проектант, меѓудругото и на : 

-  Главен проект на зафатна и 
регулациона градба за 
водоснабдување на РЕК Битола 
од ХС Стрежево Битола 

-  Идеен проект за заштитен 
систем од отпадни води на 
акумулацијата Стрежево ( дел : 
студија за оправданост и 
изводливост ) 

 

Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално) 
Студии за оценка на влијанието на проектите врз животната средина, елаборати за заштита на животната средина: 

-  брани и хидротехнички објекти, хидросистеми и хидромелиоративни системи 
-  регионални водоснабдителни и канализациони системи 
-  пречистителни станици за отпадни води 
-  хидроелектрични централи и централи на обновливи извори на енергија 
-  сообраќајна инфраструктура 
-  индустриски, градежни, туристички и останати објекти, производство на градежни материјали 
-  проекти и инсталации за управување со отпад 

 
15. ДОНЕВСКА КАТЕРИНА 
Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, 

 
Катерина Радослав Доневска 



 
 
 

18.01.1962, Скопје 
Адреса, контакт податоци 

 
Градежен факултет 
Партизански одреди 24, 1000, Скопје; 
тел: 02 3116 066 л.132, факс: 02 3 118 834; 
e-mail: donevska@gf.ukim.edu.mk, katerinadonevska@yahoo.com 
Кратка биографија (не повеќе од 150 
збора) 

Кратко работно искуство (не повеќе 
од 200 збора) 

Изработени студии за ОВЗЖС- не 
повеќе од 5 студии (по избор на 
експертот) 

1985 – дипломиран градежен инженер, 
хидротехничка насока, Градежен 
факултет во Скопје; 

 

1991- магистер на технички науки од 
областа на градежништвото 
(магистерска тема во областа на 
хидрологија), Градежен факултет во 
Скопје; 

 

2001- доктор на технички науки од 
областа на градежништво (докторска 
дисертација од областа на 
хидротехнички мелиорации), Градежен 
факултет во Скопје; 

 

1997- Seminar on Investment Decision- 
making and Project Management” 
организиран од Институтот за 
економски развој на Светската банка во 
соработка со Министерството за развој 
на Република Македонија, Скопје; 

 

2005 - Напредната тренинг програма за 
Процена на влијание на животна 

1985-1994,  Скопје, “Институт за 
енергетика –Хидроелектропроект при 
ЕМО -Охрид” во Скопје, проектант; 

 

1994-1997, Скопје, Министерство за 
здравство- Фонд за здравствено 
осигурување, советник за инвестиции; 

 

1997 –денес, Скопје,  Градежен 
факултет Скопје; 

 

Моментална позиција - вонреден 
професор. 

 

Предавања: 
 

(1) На додипломски студии настава по 
предметите: системи за одводнување, 
системи за наводнување, депонии и 
градежни објекти и животна средина; 

 

(2) На постдипломски студии настава по 
предметите: депонии за неопасен отпад 
и хидротехнички мелиорации. 

 

Учесник во 3 научноистражувачки 
проекти.  Главен истражувач на 

Студија за проценка на влијанието на 
депонијата  за   цврст   отпад   “Центар 
Жупа” врз животната средина, 2005, 
Градежен факултет-Скопје, Атрез- 
Скопје, Ефремов А., Јовановски М., 
Доневска К., Папиќ Ј., Јосифовски Ј., 
Радевски Г.; 

 
CV и листа на проекти расположива на 
барање. 



 
 
 
средина (Advanced International Training 
Programme on Environmental Impact 
Assessment and Strategic Impact 
Assessment), SIDA и Ramboll Natura, 
Стокхолм и Малме, Шведска; 

 

Познавање на странски јазик: англиски 
 

Членство: 
 

ICID - European Work Team on Drought 
(EWTDRO); 
IAHS (Меѓународно здружение за 
хидрологија); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Датум: април 2010 

меѓународниот научноистражувачки 
проект  “Задоволување на зголемените 
потреби од вода за наводнување како 
резултат на климатските промени”. 

 

Автор и коавтор на повеќе од 30 
стручни проекти и ревизии од областа 
на животната средина. 

 

Листа  на   проекти   со   ангажман   од 
страна на Програмата за развој на 
Обединетите  Нации     (УНДП)     како 
национален консултант: 

 

(1)Самооценка на националните 
капацитети за глобално управување со 
животната средина, Самооценка на 
потребните национални капацитети во 
тематската област на деградација на 
земјиштето  и  опустинување,  2004, 
Скопје 

 

(2) Втор национален извештај на 
Република Македонија кон Рамковната 
конвенција на Обединетите Нации за 
климатски промени, 2008, Скопје. 

 

Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално) 
 
Води и управување со водите; 
Управување со отпад – депонии. 

 
16. ДУДАНОВА-ЛАЗАРЕВСКА ГАБИРЕЛА 
Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, 
Габриела Костадин Дуданова Лазаревска, 11.04.1969 год. Виница 



 
 
 
 
Адреса, контакт податоци 

 
Ул. “Роберт Кох” 2/1-16, Скопје, Mоб: 070 844 877 
Кратка биографија (не повеќе од 150 
збора) 

 
1993 - Дипломиран инжинер технолог, 
Свеучилиште Загреб 

 
2000 - Постдипломски студии за 
управување со квалитет, 
Универзитет Св. “Кирил и Методиј” 
Скопје 

 
2005 - Јапонија, Управување со животна 
средина од хемиски индустрии 

 
Активно познавање на англиски, руски и 
српско-хрватски јазик 

Кратко работно искуство (не повеќе од 
200 збора) 

 
1993-1998, “Винка” Виница, Главен 
инжинер на производство 

 
1998-1999, “Тетекс” Тетово, Технолог во 
производство 

 
1999-2003, “Макпримат” Скопје, 
Раководител на подготовка на 
производство 

 
2003-2007, “МЖСПП”, Скопје, Советник 
за мерење и анализа на бучава 

 
2007-2008 “Феникс” и “Еуроцерт” Скопје, 
Советник за воведување системи за 
управување ( ИСО 9001, 14001, 22000, 
НАССР) 

 
2008-  сега, “ГИМ” Скопје, Советник за 
животна средина 

 
Консултант во тимот за оценка на 
влијанието врз животната средина од 
изградба на Хидросистемот 
“Злетовица” 

Изработени студии за ОВЗЖС- не 
повеќе од 5 студии (по избор на 
експертот) 

 
1.  Студија за ОВЗЖС од изградба 

на експлоатациони бунари за 
зголемување на капацитетот на 
извориштето на вода за 
обезбедување дополнителни 
количества вода за дојранското 
Езеро и новиот систем за 
наводнување “Паљурци” 

2.  Студија за ОВЗЖС од изградба 
на патен мост на Сува река на 
патен правец гевгелија-Грчка 
Граница 

3.  Во процедура Студија за ОВЗЖС 
: 
- од регионален патен правец 
Аргулица-Теранци-Видовиште, - 
од регионален патен правец 
Маково-врска со 109, 

- од регионален патен правец 
Витолиште-Мајдан, 
-  од регионален патен правец 

Мајдан – Св. Петар, 
-  од регионален патен правец 

Демир Капија - Крњево 



 
 
 
 Координатор на работни групи за 

Катастар на загадувачи на отпадни 
води и цврст и опасен отпад 

 

Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално) 
 
- Индустрија (текстилна, прехрамбена, хемиска ...), 
- Бучава 
- Градежништво 

 
17. ЗОРОСКИ ЃОКО 
Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, 

ЃОКО Васил ЗОРОСКИ, 06.12. 1979 г., Охрид 

Адреса, контакт податоци  

Ул. “Славеј Планина” бр. 9, Охрид, тел. 075 557 377; 078 713 513; e-mail: zoroski@gmail.c om 

Кратка биографија (не повеќе од 150 
збора) 

Кратко работно искуство (не повеќе 
од 200 збора) 

Изработени студии за ОВЗЖС- не 
повеќе од 5 студии (по избор на 
експертот) 

 

- Дипл. инженер по животна средина, 
Универзитет (1998-2003 г.), Универзитет 
„ Св. Кирил и Методиј“, Скопје, 
Интердисциплинарни студии по 
инженерство на животна средина 

- Магистер  на технички науки: 
управување, процена на влијанија и 
заштита на водни ресурси,  
Универзитет „ Св. Кирил и Методиј“, 
Градежен факултет, Скопје, очекувана 

 

Период:  

Позиција: проектен координатор на 
прекуграничен ИПА проект за заштита 
на слив на Охридско Езеро, програма 
Македонија - Албанија 

Организација: Локална агенција за 
развој Струга (01/09/ 2013 г. – 30/04/ 
2015 г.) 

 

 

1. Фотоволтаична централа, 850 kWp, с. 
Ново Село, општина Дебарца (мај 2013 
г.)  

2. Месна индустрија 'ЈО-БО-ЈА", Охрид 
(август 2010 г.) 

2. Дестилерија за алкохолни пијалоци 'T 
& D" – Охрид (ноември 2012 г.) 

 

3. Обработка на метали и фарбара 



дата на завршување: 03/2014 

 

- изработено над 30 елаборати за 
заштита на животна средина од 
најразлични области 

Јазици Англиски јазик, јужнословенски 
јазици 

- стекнато неформално образование од 
областа на животната средина во 
контекст со ЕУ регулативите, преку 
учество на многубројни тренинг курсеви 
и размена на искуства ширум Европа 
како активен член на неколку европски 
еколошки мрежи 

 

Еколошко друштво Грашница – Охрид,  

Проектен координатор, потпретседател, 
(2005 г.  →) 

Движење на екологисти на 
Македонија(ДЕМ), Пишување, 
спроведување и администрирање 
проекти од областа на заштита и 
зачувување на животната средина 
(2009 г. →) 

Член на работни групи од областите 
земјоделие, храна и биодиверзитет, 
одржлив туризам во меѓународните 
еколошки организации Friends of the 
Earth Europe (FoEE) и CEEweb for 
Biodiversity 

'КАМИ", Охрид (април 2011 г.) 

4. Галеб автотранспортно претпријатие 
АД Охрид, автосервис, Охрид (ноември 
2013 г.) 

5. Локален пат с. Ботун – црква Св. 
Богородица, (1344 m) општина Дебарца 
(октомври 2013 г.) 

Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално)  

 

 - Просторно планирање/ користење на земјиштето 

-  Брани и хидротехнички објекти,  хидросистеми и хидромелиоративни системи 

-  Влијанија врз биодиверзитетот 

 - Здравствено - еколошки влијанија 

-  Управување со цврст отпад 

-  Управување со комунални отпадни води и здравствено-еколошки влијанија 

-  Управување со води од аспект на одржливост 

-  Управување со квалитет на воздухот   



-  Управување со комунална бучава 

 

 
 
18. ЗЛАТАНОВСКИ ТОМИСЛАВ 
Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, 

 

Томислав Стојан Златановски, 01.11.1942, Непроштено (Тетово), Македонија 

Адреса, контакт податоци 
 

Иво Лола Рибар 74/3-3, 1000 Скопје, Република Македонија 
 

Телефон:  02 / 3074 145;  075 / 666 466 
Е-адреса:  zlatant@ukim.edu.mk; zlatant@mf.edu.mk 
Кратка биографија Кратко работно искуство Изработени студии за ОВЗЖС- не 

повеќе од 5 студии (по избор на 
експертот) 

 
ОБРАЗОВАНИЕ: 

 

Висико: 
Технички Универзитет Дрезден, 
Германија, Машински факултет, 
Енергетска насока, Diplom-Engineur 

 
 
Магистратура & Докторат: 
Универзитет во Белград, Машински 

 
 
 
Долгогодишно работно искуство како 
дипломиран машински инженер во сто- 
панството на Република Македонија и 
СР Германија и како наставен кадар на 
Машинскиот факултет во Скопје. 

 
 
Сегашен статус: 

- Студии, проекти и изведбен надзор од 
климатехнички аспект на индустриски и 
друг вид на објекти за време на петго- 
дишниот работен престој како дипло- 
миран инженер во Германија. 
- Проектирање, конструирање, техничка 
документација, изработка на студии и 
рецензии, контрола и оверување на тех- 
ничка документација за време на работ- 
ниот период во стопанството во Репуб- 



 
 
 
факултет, Насока – Хидраулика и 
хидраулични машини, Магистер & 
Доктор по технички науки 

Професор емеритус од Машинскиот фа- 
култет во Скопје. 
Хонорарен професор на германскиот 
факултет за инженерска обука и инду- 
стриски менаџмент при ТУ –Софија. 

лика Македонија како главен инженер и 
помошник директор во секторот за раз- 
вој и проектирање во Рафинеријата за 
преработка на сурова нафта – Скопје и 
како инженер-консултант во “Македо- 
нијаинвест“ – Деловно здружение за ин- 
вестиции во земјата и странство. 
- Како професор на Машинскиот факул- 
тет во Скопје: Раководење и учество во 
тимска изработка на меѓународни и до- 
машни апликативни и научни проекти. 

Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално) 
ЕНЕРГЕТСКО ИНЖЕНЕРСТВО и ИНЖЕНЕСРСТВО НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА. Примарно насочување кон проблемати- 
ката со водите, а во тој домен специјално кон проблематиката со КОМУНАЛНИТЕ И ИНДУСТРИСКИТЕ ОТПАДНИ ВОДИ 
(заштита на водите од загадување, отпадни флуиди и прчистителни станици, термо и хидроенергетски објекти и др.) 

 
    19. Хаџи-Николова Марија 
 

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, 
Марија Атанас Хаџи-Николова, 12.02.1972, Штип 

Адреса, контакт податоци 
E-mail : marija.hadzi-nikolova@ugd.edu.mk 
Тел: 032/550-584 
 Кратка биографија (не повеќе од 
150 збора) 

Кратко работно искуство (не повеќе од 
200 збора) 

Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе од 5 студии (по 
избор на експертот) 

    



    2009-2013 
  Универзитет „Гоце Делчев“ 
Факултет за природни и технички 
науки, Животна средина 

Доктор на технички науки 
Област: Животна средина 

2006-2008 
Универзитет „Кирил и Методиј“ 
Рударско геолошки факултет 
Инженерство на рудничка средина 
Магистер на технички науки 
Област: Животна средина 

1990-1994 
Универзитет „Кирил и Методиј“ 
Машински факултет, 
Интердисциплинарни студии по 
заштита при работа 
Дипломиран инженер по заштита  
при работа 

� Стручно лице за безбедност и 
здравје при работа 

� Стручно лице за управување 
и/или постапување со отпад 

Полиња на интерес:  
� Моделирање на дисперзија на 

бучавата 
� Персонална изложеност на 

бучава 
� Планирање на заштитата при 

работа во индустријата 
� Управување со отпад  

 
 

 

2013- 
Универзитет „Гоце Делчев“ Штип 
Факултет за природни и технички 
науки 
Доцент 
        2008-2013 
Универзитет „Гоце Делчев“ Штип 
Факултет за природни и технички 
науки 
Асистент (2011-2013), 
Помлад асистент (2007-2011) 
       2006-2008 
Универзитет „Кирил и Методиј“- Скопје 
Рударско геолошки Факултет – Штип 
Демонстратор 

Елаборат за заштита на животната средина за П.К. „Усје” –
ТИТАН Цементарница Усје,   март 2013 

СТУДИЈА  за контрола на нивoтo на бучава во околината на
Цементарница „Усје“ АД Скопје, истражување на главните
извори на бучава и План на активности за намалување на
бучавата (предлози и приоретизација), август,2013 

Студија за процена на влијанијата на животната средина за
отворање, разработка и експлоатација на нови целини во
ревирот „Шута Расовача“ и „Језерина“ во рудникот „Лече“
Медвеѓа , март 2011. 

Аnthropogenic effects on the human environment in the Neogene 
Basins in the SE Europe, Истражувач, UNESCO-IGCP 
PROJECТ 01/06/2010 – 31/12/2011 

Зелено, green, blershem, grune, verte… Нека секој придонесе
за зелена Европа,  Проект на МЖСПП, спроведен од
Центарот за пермакултура и мироградба, Штип 01.05.2008
31.12.2008 

 

 

 

 



 Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално) 
Мониторинг, мерење и моделирање на дисперзијата на бучава во животната средина, како дел од загадувањето на воздухот, а посебно

моделирање и мапирање на бучавата со примена на SoundPLAN Noise and Air Pollution Modeling Software.  

 
20. ИВАНОВСКИ ЉУБОМИР 
Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, 

 
Љубомир Ивановски; 11.10.1953 год. 

Адреса, контакт податоци 
 
Адреса: 
Технолаб доо, Скопје: П.факс 827 
Телефон/и: +389(0) 2 244 8058; 070 384 093 Факс/ови: +389(0) 2 244 8058 
E-маил(ови): tehnolab@tehnolab.com.mk 

Кратка биографија (не повеќе од 150 
збора) 

Кратко работно искуство (не повеќе 
од 200 збора) 

Изработени студии за ОВЖС- не 
повеќе од 5 студии (по избор на 
експертот) 

Моите технички познавања од областа Вработувањето во фирмата Алкалоид, 1.  2010 год., Оцена на влијанието врз 



 
 
 
на животната средина започнуваат во 
текот на моето образование како 
Дипломиран Електротехнички инженер 
на Универзитетот "Св.Кирил и Методиј"- 
Скопје, Република Македонија 
Универзитетски центар за математичко- 
технички науки, 
Електротехнички факултет – Скопје. 

 
Во текот на работното искуство 
експертските познавања од областа на 
ОВЖС ги надградував и преку посета на 
поголем број релавнтни Конференции, 
Конгреси,  Работилници  и  Обуки, 
посебно во периодот на соработка со 
ТЕХНОЛАБ доо, Скопје. 

Скопје, во 1984 година и 
долгогодишното искуство на работно 
место Раководител на  одржување, 
енергетика и инвестиции, придонесе 
мое непосредно и практично 
запознавање со заштитата на 
животната средина. Активното 
спроведување на Политиката за 
квалитет (ISO 9000) и Политиката за 
заштита на животната средина (ISO 
14000), во Алкалоид АД, во согласност 
со моето работно место, наложија во 
голем дел практично да се инволвирам 
во овој процес. Тоа подразбираше 
постојана грижа за исправноста на 
производната опрема, и правилната 
работа на уредите и постројките кои се 
во директна корелација со емисиите на 
загадувачките супстанции во воздухот и 
отпадните технолошки води. Во тој 
период имам учествувано во 
реализација (изградби и реконструкции) 
на повеќе проекти, а посебно Проектот 
“Замена  на CFC 11/12  со ИЗО БУТАН 
и HFC 134а во дезодоранси, парфеми и 
спреј - лекарства”, Алкалоид Скопје. 
Моето посериозно и поактивно учество 
во областа на заштитата на животната 
средина и ОВЖС е во текот на 
2002/2003 година, од кога ја започнав 
мојата соработка со фирмата 
ТЕХНОЛАБ доо, Скопје. Од тогаш, па 
до денес, имам учествувано во 
изработката на голем број  Елаборати, 

животната средина од Проектот: 
“Жичарница Скопје - Водно (Црква 
Св. Јован - Средно Водно - 
Милениумски крст)”, инвеститор 
Министерство за транспорт и врски; 

2.  2009 год, Оцена на влијание врз 
животната средина за објект 
далновод ДВ 10kW Букри–Тепавци, 
инвеститор АД ЕЛЕМ Скопје, 
инвеститор ЕЛЕМ Скопје; 

3.  2009 год, Оцена на влијание врз 
животната средина за Проект: 
Дислокација на коритото на река 
Темница во „ОСЛОМЕЈ-ЗАПАД”-II 
ФАЗА, инвеститор АД ЕЛЕМ, ТЕЦ 
Осломеј, Кичево, инвеститор РЕК 
Осломеј; 

4.  2008 год, Оцена на влијание на 
животната средина за изградба на 
Пречистителна станица и 
Колекторски систем во рамките на 
Проект: “Управување со отпадни 
води во Скопје во Р. Македонија “, 
инвеститор JICA (Japan International 
Cooperation Agency); 

5.  2008 год, Оцена на влијанието врз 
животната средина при демонтажа / 
уривање  на градежни материјали 
кои содржат азбестни компоненти и 
при транспорт и депонирање на 
градежен отпад кој содржи 
азбестни компоненти, во Град 
Скопје, инвеститор ЕЛС, Град 
Скопје 



 
 
 
 Студии и Извештаи за ОВЖС, како и 

други Национални и Интернационални 
Проекти од областа на животната 
средина. 

 
и други. 

Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално) 

 
21. Илијовски Златко 
 
Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, 
Златко Никола Илијовски. роден 07. 11, 1966. с. Кутретино општина Демир Хисар 

Адреса, контакт податоци. дома  ул. Георги Димитров бр 66/2-12 Скопје,     работа Дрезденска 52 скопје 

E-mail geozlatko@gim.mk 

Tel:  02 3063 040; 070/260265 

Кратка биографија (не повеќе од 
150 збора) 

Кратко работно искуство (не повеќе од 
200 збора) 

Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе од 5 студии (по 
избор на експертот) 

    



Институција на образование –Универзитет  
СВ. Кирил и Методиј Скопје 
Рударско Геолошки факултет Штип, 
дипломиран инжинер геолог 1991 годин. 
Степен : Магистер по технички науки од 
областа на геологијата VII/2. 2005 година 
Од 1992 година до денес вработен во 
Градежен институт македонија а.д. Скопје 
Моментална позиција: Технички директор. 
Вкупен работен стаж : 22 години. 
Години во фирма : 22 години. 
Професионално искуство во Градежен 
институт Македонија  
Позиција: Инжинер соработник, 
самостоен инжинер, одговорен 
инжинер, главен инжинер, 
Раководител на завод Геотехника, 
Директор на завод Геотехника. 
Технички директор 
Клучна квалификација  - хидрогеологија, 

геотехника,  животна средина 
Познавање на јазик : 

- Англиски,  -   Српско-хрватски 
- Бугарски    -  Руски 
 

Работно искуство од 22 години  во Градежен 
институт Македонија Скопје и работа на следнава 
проблематика: 
1.Фундаментални, регионални, геолошки, хидрогео-
лошки, истражувања. 
2.Геолошки истражувања за разни намени. 
3.Хидрогеолошки истражни работи и изведба на 
бунари за водоснабдување на населени 
места,индустриски објекти,наводнување и 
др.намени. 
4.Геолошки ,инжинерско геолошки и хидрогеолошки 
истражни работи за потребите на изработка на 
преоктна документација за градба и др.објекти. 
5.Геолошки,инжинерско геолошки и хидрогеолошки 
истражни работи за потребите на изработка на 
прокети за санација на свлечишта. 
6.Проекти од областа на заштита на животна 
средина. 
7.Објавени 20 трудови на семенари, конгреси 
симпозиуми. 
8.Поседување на лиценци и овластувања од област 
на проектирање, надзор, ревизии за геотехника и 
геологија 

Елаборат за влијание на детални геолошки истражувања на локалитет -
Наоѓалиште за варовник  с.Чајле Гостивар-стручна контрола; Елаборат за 
влијание на детални геолошки истражувања на јагленовото наоѓалиште 
Поповјани на животната средина; Елаборат за влијание на детални 
геолошки истражувања на локалитет ”Белички Рид” Плетвар-стручна 
контрола; Елаборат за заштита на животната средина од деталните 
истражни работи во јагленовото наоѓалиште “Живојно” -стручна контрола; 
Елаборат за оцена на влијанието врз животната средина, на деталните 
геолошки истражувања, локалитет с. Падалиште – Гостивар-стручна 
контрола; Елаборат за заштита на животната средина од влијанието на 
постоечките бунари на локалитет “Негорски Бањи” -стручна контрола; 
Елаборатза заштита на животната средина  локација “Радибуш” –
Ранковце-стручна контрола;Елаборат за оценка на влијанието врз 
животната средина на проектот за експлоатација на природна минерална 
вода во рамките на концесискиот простор на претпријатието “ВЛАМАР” 
дооел Кичево на локација с. Извор Кичево-соработник;Елаборат за 
заштита на животната средина  локалитет “Наоѓалиште за гипс  
алабастер -Долно Косоврасти – Дебар-стручна контрола. 
Студија за оценка на влијанието на главниот рударски проект за 
експлоатација на мермери во рудник СИВЕЦ Мермерен комбинат Прилеп 
- учесник 

 

 Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално) 
Хидрогеолошки истражувања за експлоатација и заштита на подземни води, проектирање на бунари за експлоатација на подземни води, истражувања за 
заштита на животната средина, геолошки истражувања на јагленови наоѓалишта, инжинерско геолошки и геотехнички истражувања за потреби на градба на 
објекти (линиски објекти, брани и др), проектирање, ревизии, надзор.   

 
22. ИСЈАНОВСКА МАРИЈА 
Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање: 

 

Марија Михаилчо Исјановска (родена Токарева), 
 

Родена: на 11 ноември 1968 година во Скопје 

Адреса, контакт податоци: 
 
Бул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.39/2-6, 1000 Скопје, Македонија 

 
Тел: +389 2 3115398: Моб.тел: +389 70 379663 

 

Е-маил: Marija.Isjanovska@alexstewart.com.mk 



Кратка биографија (не повеќе од 150 
збора) 

Кратко работно искуство (не повеќе 
од 200 збора) 

Изработени студии за ОВЗЖС- не 
повеќе од 5 студии (по избор на 
експертот) 

 
 
Образование и обука: 
•     1993    Диплома,    Градежен 
факултет, конструктивна насока, 
Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” – 
Скопје; 
•        1994-1996 Статистички оддел на 
ОН - Женева и Еуростат – Луксембург – 

Профил   Спроведување               на 
програми, раководење и 
изработка на проекти, како 
и проектна анализа во: 

- областите на животната средина; 
- безбедност и здравје при работа 
(особено градежништво, земјани 
ископи и работа на височина); 

- лабораториски мерења во животната 

• Проектант  и раководител  на  50 
“Еколошко-технолошки    проекти 
за  оцена    на    влијанието    на 
проектот врз животната средина” 
- (од 1998 година до сега), 
назначени во портфолиото за 
мојата работа; 

 
• Проект менаџер за подготовка на 



 
 
 
14 работилници за статистички 
истражувања и анкети за животната 
средина; 
•        2004     SEED-World     Bank     за 
преглед на влијанијата врз животната 
средина и развојна програма кај 
претпријатијата (ИФЦ –Скопје); 
•        BAS-TAM          Enviro-Programme 
Национални експерти за (IPPC Permits) 
– ЕАР и МЖСПП – 2006; 
•        ИФЦ Сертификат  за цонсултант 
за Југоисточна Европа за рециклирање, 
електронски  отпадоци  и  бизнис 
можности -2007; 
•      ИРЦА Сертификат бр.3900 за 
успешно положен испит на курсот за 
“ИСО  14001:2004  за  Auditori/Lider 
auditori –na (EMS)” – Business Edge– 
Ireland&Food     Consulting-Macedonia     - 
2007; 
• (CME)    –    Moody    International 
Sertifikat за Внатрешен аудитор на ЕМС- 
ИСО 14001:2004  - 2008; 
• IRCA   Sertifikat   за   Auditor/Lider 
auditor za OHSAS - ISO 18001:2007 – 
Excel Partnership – 2009; 
Други вештини: Windows, возачка 
дозвола; 
Јазици:          Активно:         Македонски, 
Англиски и Српски јазик. 

Пасивно: Грчки. 

и работната средина; 
- консултации за изборот на 
технологијата за пречистителни 
станици за отпадни води; 

- проекти за заштита од пожари и 
експлозии кај производните и 
угостителските претпријатија. 
Вработувања 
1. 2001 – до сега, “Централен завод 
за  заштита  при  работа,  заштита 
на животната средина, контрола на 
квалитет  на стоки  – Алекс 
Стјуарт”   Д.О.О. – Скопје: Проект 
менаџер за Еколошко-технолошки 
проекти за ОВЖС, Проект менаџер за 
подготвка на апликации за барања за А- 
и Б- ИСКЗ, Проектант на Планови за 
заштита при работа (безбедност и 
здравје  при  работа),  Планови  за 
заштита од пожари, мерења и 
сертификација   на   Не-радиоактивност 
кај материјалите – 
2.      1993-1996, Проект менаџер - 

Државен  завод             за 
статистика на Република 
Македонија: 

- националната методологија за 
Статистика за животната средина; 
- координирање на 24 национални 
статистички проекти во рамки на EU 
PHARE Democracy Program; 
- статистички податоци за НЕАП (И 
дел); 
- водење на надворешните работи: 

6 апликации за поднесување на 
барање за        “Еколошки 
интегрирани дозволи -А и Б” - (од 
2008 година до сега); 



 
 
 
 билатерална соработка, координирање 

проекти со: Светска банка, УСАИД, 
ИМФ. 
Волонтерска работа: 
-  1994-1996  во  (ДЕМ)  проект  за 
Одржлив  развој  за  Македонија  и 
стручен превод; 

 

Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално) 
 
Од приложеното портфолио за мојата досегашна работа се воочува дека најшироко познавање имам стекнато во областите: 
- ОВЖС во фазата на изградба на сите градежни објекти; 
- ОВЖС од производство на градежни материјали – асфалтни и бетонски бази и каменоломи; 
- ОВЖС на ресорти за угостителство, туризам и рекреација во заштитени подрачја; 
- ОВЖС на претпријатија за собирање, транспорт, селектирање, преработка, рециклирање и трговија со отпад; 
- ОВЖС на претпријатија за трговија со ТНГ (бензински пумпи, плински станици) и производство на биодизел – со посебен 
акцент на заштитата од пожари, експлозии и хаварии предизвикани од излевање на горива и гасови. 

 

   23. Јакимовски Миле 
 

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, 
Миле Трајко Јакимовски ,    08.03.1967, Скопје     

Адреса, контакт податоци 3-та МУБ 71-3/10 Куманово 
E-mail: mile_ku@yahoo.com  
Tel: 072-220-223  

Кратка биографија (не повеќе од 
150 збора) 

Кратко работно искуство (не повеќе 
од 200 збора) 

Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе 
од 5 студии (по избор на експертот) 

    



Дипломира на Шумарски факултет –
Скопје при Универзитет ,,Свети 
Кирил и Методиј,, Скопје во 
учебната 1992 година,.На истиот 
Универзитет 2009 година 
магистрира и се здобива со звање 
,,Магистер на Биотехнички науки 
од областа на шумарството,, 

Моментално  на докторски студии на 
Факултетот на земјоделство и 
храна при универзитетот св.Кирил 
и Методиј,, Скопје  од областа на 
Агроекономија.  

Стекнати лиценци за проценител од 
областите: 

- Животна средина 
  -Земјоделство,шумарство,и 
водостопанство 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

По завршување на студиите од 
1993 работел во неколку 
приватни претпријатија.. 

во Министерството за 
Земјоделство,шумарство и 
водостопанство       како 
Помошник на Министерот за 
земјоделство,Директор на 
Државниот Инспекторат за 
Шумарство и Ловство, 
Државен советник и Државен 
секретар во истото 
министерство. 
Од 2006 до 2009 именуван сум 

како директор на Управата 
за животна средина при 
Министерството за 
животна средина и 
просторно планирање. Од 
2009 до 2012 во ЈП Чистота 
и зеленило Куманово како 
Заменик на Директорот. 
2012- 2013 А.Д. ЕЛЕМ 
Дирекција- Скопје како 
Одговорен инженер за 
животна средина 

Член на надзорен комитет на 
кан. На европска унија во 
Скопје за проектот 

,,Институционалнозајакнување 
на капацитетите во 
областа на управување со 
отпад,, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учествував во повеќе меѓународни и 
домашни проекти како што се  

Проект за заштита на биодиверзитетот, 
Проект за заштита од 

дезертификација,  
Заедничкиот проект со ФАО за биолошко 
сузбивање на Боровиот четник. 

Научно истражувачки проекти на Шумарски 
факултет во Скопје и др. 

 Национален координатор на проектот за 
справување со медицински отпад, 

Шеф на преговарачкиот тим за издавање на 
А-Интегрирани еколошки дозволи. 

Учесник во изработка на стратегијата и 
националниот план за управување со 
отпад 

Извршен Директор на проектот ГЕФ за 
управување со заштитени подрачја во 
Република Македонија и др 

Учество во изработка на ЕИА студии за: 
- ХЕЦ ,,Луково поле,, 
- ХЕЦ ,, Бошков Мост 
- Хибриден соларен систем ,,РЕК Битола,, 
- Јагленово наоѓалиште ,, Мариово,, 

 



 Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално) 
Оцена на влијание, заштита на природа, отпад, проекти од областа на економски процени на вредностите во животна 
средина, земјоделство шумарство и водостопанство, проекти од енергетиката, ревитализација на деградирани 
подрачја, со биотехнички мерки, одржливо користење во шумарството и др. 

 
24. ЈАНЕВА ЛЕНЧЕ 
Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, 
ЛЕНЧЕ АЛЕКСАНДАР ЈАНЕВА , 22.02.1955. ШТИП 

Адреса, контакт податоци 
Даме Груев бр3 7/14 Скопје тел. 2455-691; моб 075 67 47 07 , e-mail janevalence@yahoo.com  

Кратка биографија (не повеќе од 150 
збора) 

Кратко работно искуство (не повеќе 
од 200 збора) 

Изработени студии за ОВЗЖС- не 
повеќе од 5 студии (по избор на 
експертот) 



 
 
 
 
Дипломиран инженер архитект 
27години работен стаж 
Градежен  институт  МАКЕДОНИЈА  А.Д. 
-  Скопје  Проектирање  на  објекти  од 
високоградба, надзор физибилити 
студии, проектантски и консултантски 
услуги  за  фазa  проектирање,  заштита 
на животната средина на, Проекти за 
градежна  физика  и  испитувања  за 
бучава  Изработка  на  студии  и 
елаборати за оцена на влијанието врз 
животната средина 

Вработена во Градежен институт 
МАКЕДОНИЈА А.Д.  -   Скопје 27 години 
на следните работни задачи 

1.  Консултански услуги за Фабрика 
за откуп преработка и 
складирање на тутун Сокотаб во 
Битола. 

2.  Физибилити студија за судови во 
Република Македонија 

3.  Консултански услуги во 
Министерство за култура. 

4.  Проект менаџер за Изградба на 
стариот Скопски театар 

5. Член     на     “Технички 
комитет Т8 за Топлински 
Карактеристики    на 
згради  и       градежни 
компоненти и активно 
учество за изработка на 
МКС стандарди. 

6.  Член во проектот  од ГТЗ 
“  Енергетска  ефкасност 
во градежнштвто”. 

7. Експерт за бучава во 
изготвување на  текстот 
на Законот за бучава во 
животна средина. 

8.  Консултански услуги за 
Министерство за култура 
Спомен куќа на Мајка Тереза, 
Музеј на Македонија, Големата 
сала на Македонска 
филхармонија, Новиот театар. 

9.  Елаборати  за  проценка  на 

1. Мултифункционален  и  логистички 
сервисен центар со бензинска пумпа 
–  ” АС-ОИЛ” делница Тетово – 
Скопје, с.Глумово. 

2.  ВЕРО “Веропулос“ ДООЕЛ - Скопје 
3.  Рехабилитација на регионални патни 

правци Р- 110; Р- 114; Р- 418   ; Р- 
604; Р- 206  ; Р- 513 ;  Р- 516 ; 

4. Ладилник со хала за преработка и 
производство на овошје Пуре Фруитс 
Старо Нагоричани. 

5.  Комплекс  деловно административен 
објект и изложено - продажен и 
сервисен објект со дминистрација 
бул.Октомвриска револуција бб – 
Скопје 



 
 
 
 влијанието  на  проектот  врз 

животната средина 
10. Член во изготвување на Студија 

за испитување на сообраќајна 
бучава на подрачјето на град 
Скопје а покасно ја изработивме 
Програма за испитување на 
сообраќајна   индустриска   и 
општа бучава во градовите во 
Република Македонија 

11. Кординатор  за  имплементација 
на   ИСО14001   управување   со 
животна  средина 

 

Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално) 
Консултански услуги,Физибилити студија за судови во Република Македонија, Експерт за бучава во изготвување на  текстот 
на Законот за бучава во животна средина. Кординатор за имплементација на ИСО14001 управување со животна  средина, 
Изработка на ЕИА Елаборати и ЕМП 

 

25. ЈАНКОВСКА МАРИЈА 
Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, 
Марија Миле Јанковска, 26 септември 1978, Скопје 
Адреса, контакт податоци 
Ул. Франклин Рузвелт, 63а, 1/6, 1000 Скопје 
Телефон: 070/851 555 
e-mail: marijamane@yahoo.com  
Кратка биографија (не повеќе од 150 
збора) 

Кратко работно искуство (не повеќе 
од 200 збора) 

Изработени студии за ОВЗЖС- не 
повеќе од 5 студии (по избор на 
експертот) 

Образование: Дипломиран инженер за 
заштита на животната средина 

2007 - , Македонски зелен центар, 
центар за истражување, застапување и 
лобирање на теми од областа на 

Ефикасност при спроведувањето на 
постапките за Оцена на влијанието на 
проектот врз животната средина и 



 
 
 
2006 – , Последипломски студии за 
економија на одржлив развој, Факултет 
за бизниз економија- Скопје 
1997 – 2002, Интердисциплинарни 
студии по инженерство на животната 
средина, Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“, Скопје 

 
Реализирани проекти релевантни за 
областа: 

 
2004, Зајакнување на капацитетот за 
мониторинг на процедутите за оцена на 
влијанието врз животната средина и 
нивнатa примена во проекти 
финансирани од меѓународни 
финансиски институции, проект 
финансиран од твининг програмата на 
Европската Комисија 

 
2008, ТАИ (TAI – The Access Initiative) 
истражување во Македонија 

 
2008, Истражување за спроведување на 
процедурите за Оцена на влијание врз 
животната средина и Стратегиска оцена 
на животната средина во Македонија, 
проект финансиран од European Fund 
for the Balkans 

 
Обуки: 
2003- Управување со медицински 
отпад, Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“, Медицински факултет, Скопје 

животната средина, на позиција 
истражувач на теми од областа на 
животната средина 
 
2009-, Центар за локален развој, 
соработник на теми за енергетска 
потрошувачка и енергетска ефикасност 
 
2005-2007, Член на извршен одбор на 
INFORS-Europe, меѓународна мрежа за 
одржлива енергија 
 
2003 – 2007, здружение на граѓани Еко- 
свест, координатор на проекти и 
активности за одржливо управување со 
отпад и одржливи енергетски политики 
 
2003-2004, координатор на работна 
група за отпад при Milieukontakt OOST 
Europe 

Стратегиска оцена на влијанието на 
планскиот документ врз животната 
средина во Република Македонја, 2009 



 
 
 
 
2003,2005 и 2006 – Обуки за одржливи 
видови на енергија и животна средина 

 
2005 – Обука за процедури за оцена на 
влијанието врз животната сердина (EIA) 
и  стратегиска    оцена    на    животната 
средина (SEA), Пловдив, Бугарија 

 
2006 - Европски политики за обновливи 
видови на енергија, Брисел, Белгија 

 
2008 - Youth Encounter on Sustainability – 
Bad Deutsch Altenburg, Австрија 

  

Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално) 

 

   26.Јосифоски Димитар 
 

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, 
Димитар  Благоја Јосифоски, 15.06.1967, Гостивар 
Адреса, контакт податоци 
Адреса: Ул. 18 Ноември бр.5 Гостивар 
E-mail:   dimitar_josifoski@yahoo.com ,   proinspektdoo@gmail.com  ,   proinspekt@yahoo.com 
Tel: 078 391 899, Tel./faks (02) 60 91 899 
Кратка биографија (не повеќе од 
150 збора) 

Кратко работно искуство (не повеќе од 
200 збора) 

Изработени студии за ОВЗЖС- не 
повеќе од 5 студии (по избор на 
експертот) 



Име и Презиме: Димитар Јосифоски 
Образование: Дипл. Инж. Технолог 
Образовна институција: Универзитет 
Св. Кирил и Методиј- ТМФ Скопје, 
Технички вештини:  Ms Windows OS, 
MS Office package,  auto cad. 
Клучни квалификации:  
-Технички дисциплини  
- Сертификат за квалификација за 
мерење на Бучава и Вибрации 
издадена од OSHNET SCHOOL for 
high certified education in the field of 
occupational and environmental 
measurements. 
-Заштита и управување со животна 
средина  
-Управување со отпад  
-Уверение број 128 за Стручно лице за 
безбедност и здравје при работа. 
-Сертификат за проценка на ризик по 
AUVA метода. 
 

(1991-2007) Ф-ка за производство на 
безалкални стаклени влакна : ОХИС 
ГЕС ДОО и АД ОХИМ ГЕС од 
Гостивар; 
Позиција:Главен инж. на 
производство 
(2007-2009) ЛУКОИЛ Македонија 
ДООЕЛ Скопје  
Позиција:Раководител на БС 002 
Стража; 
(2010-2012) во ЕМК-Скопје  
Позиција:консултант-инспектор за 
заштита на животната средина, 
стручно лице за безбедност и здравје 
при работа, виши инспектор за 
испитување на нафтени деривати во 
инспекциско тело; 
Изработка на еколошко техн.проекти, 
Мерења во животна и работна 
средина. 
од 2012 во ПРОИНСПЕКТ ДОО-

 Елаборати за заштита на животната 
средина  

� ГРИН ПРОДУКТ ДООЕЛ  
� ИГИБУРГ ДООЕЛ  
� ДУПТУ СОМВИЛ ДОО  
� ТП РИМИНИ  
� БИОДИ КОМ  
� ДОМИНОС ПИЦА  
� ТРЕНД ПЛУС ДОО  

Мониторинг на површински води и 
прашина во подрачјето на РУДНИКОТ 
БУЧИМ;  
Проект на УНДП во согласност со 
проектот 00054814 за одржливо 
чистење на рудникот и управување со 
загадувањата во рудниците Бучим и 
Лојане мерења и анализи според 
програмот:  
Лот 1. Мониторинг на квалитетот на 
амбиенталниот воздух, 
Лот 2. Мониторинг на квалитетот на 
површинските води, 

 
 Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално) 
Хемиска индустрија, Инсталации за производство на стакло, Рафинерии за минерална нафта и гас, Складишта за нафтени 
деривати, Цевоводи за пренос на гас, нафта или хемикалии, Инсталации за производство на млеко и млечни производи, 
Инсталации за производство на гипс и производи од гипс, Инсталации за производство на груба и фина керамика, Инсталации 
за производство на цемент и врзивни материјали,  Индустрија на минерали,  Енергетика, Леарници, Производство и 
преработка на метали, Асфалтни бази, Бетонски бази, Инсталации за ископ, дробење и мелење на  минерални суровини, 
Депонии, Инсталации за согорување на комунален отпад, Управување со отпадни води, вклучително пречистителни станици,  
Инфраструктурни проекти, Брани, Прехрамбени производствени погони, Кланици, Конзервна индустрија, Печатници, 
Индустриски постројки за производство на хартија и картон, Градежни објекти, Индустрија на гума, текстилна, кожна, дрвна и 
индустрија за хартија. 
  

 
 
27. КАЛАЈЏИСКА РОЗА 



Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, 
Роза Мичо Димитар Калајџиска, 09.03.1952 во Скопје 

Адреса, контакт податоци 
Улица Душан Тасковиќ број 30, 1000 Скопје. Тел./фах 2612 – 688, 070 / 630 - 635 

Кратка биографија (не повеќе од 150 
збора) 

Кратко работно искуство (не повеќе 
од 200 збора) 

Изработени студии за ОВЗЖС- не 
повеќе од 5 студии (по избор на 
експертот) 

Завршено високо образование, 
дипломиран биолог, на Универзитетот 
“Свети Кирил и Методиј“ во Скопје, 1976 
година. 

Од 1978 година вработена во АД ОХИС 
– Скопје во Одделение за 
водоснабдување и пречистување на 
отпадни води. 

 
 

- 



 
 
 

Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално) 
Водоснабдување и пречистување на отпадни води 

 
 

28. КАРАКАШОВА АЛЕКСАНДРА 
Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, 

 

Александра Јован Каракашова 
22 октомври 1979 година, Штип 
Адреса, 
Ул. Кеј Младина 9-1/20 
2330 Берово контакт 
податоци Телефон: 
02 2581 407 
Факс: 02 2581 409 
Моб. Тел: 070 666 230 или 070 374 269 
Службен е-маил: aleksandra.karakashova@eko-team.net  
Приватен е-маил: aleksandrakarakashova@yahoo.com  
Кратка биографија (не повеќе од 150 
збора) 

Кратко работно искуство (не повеќе 
од 200 збора) 

Изработени студии за ОВЗЖС- не 
повеќе од 5 студии (по избор на 
експертот) 

Име и презиме: Александра 
Каракашова - дипломиран инженер за 
животна средина 

 

Познавање на јазици: Англиски, 
Српско-хрватски, основно познавање – 
Бугарски 

 

Копјутерски вештини: Microsoft 
Windows + MS Office, Corel Draw, Power 
Point, Интернет, и др 

 

Социјални вештини: друштвена 
личност, одлични комуникациски и 

Почеток 2009 год.- ЕКО-ТЕАМ, д.о.о, 
Друштво за заштита на животната 
средина–стручен соработник; 

 

Истражување на националното 
законодавсто од областа на 
животната средина; припрема на 
тендерска документација; 
дефинирање на методологија и план 
на активности; изработка на 
елаборати 

 

2003 – 2008 год. (НВО сектор): – 

-  Дел од тимот за собирање 
податоци за изработка на студија 
за влијание врз животната 
средина за пречистителна 
станица за отпадни води во 
Берово 

 

-  Елаборат за заштита на 
животната средина за Млекара 
Наташа, АД – Берово 



 
 
 
меѓучовечки вештини, способност за 
работа во тим, како и независна работа, 
способност и волја за патување. 

 

Организациски вештини: менаџерски, 
организациски и координирачки 
вештини; истражување и анализа; 
основно познавање за котрола на буџет 
и финансиски менаџмент; 

 

Технички вештини: Подготовка на 
предлог проекти; пишување извештаи, 
изработка на елаборати и студии 

 

Сертификати: 
 

- Тренинг за принципи и методологија 
на тренерство -Milieukontakt International 

 

- Подготовка на предлог проекти за 
предпристапни фондови (ИПА III- 
компонента)-CBIB 

 

- Обука за ИСКЗ на BAS Enviro 
Програмата 

 

- Циклус за управување со проекти – 
ЦЕЛОР 

 

- Еколошка интеграција во планирање и 
управување со просторот-РЕИЦ од 
Сараево 

 

Обуки: 
 

- Оцена на влијанијата врз животна 
средина (ОВЖС) –МЖСПП, Европска 
агенција за реконструкција. 

координатор, соработник на проекти 
 

Македонски Зелен Центар – Скопје 
 

„Истражување за спроведувањето на 
процедурата и постапката за оцена на 
влијание врз животната средина 
(ОВЖС) и стратегиска оцена на 
влијание врз животната средина 
(СОВЖС)“, поддржан од меѓународната 
фондација European Fund for the 
Balkans - Bringing the Western Balkans 
closer to the European Union. 
 

ЦЕЛОР-Центар за локален развој 
 

Поддршка на процесот на 
децентрализација во Македонија- 
издавање на Б интегрирани еколошки 
дозволи“, поддржан од Владата на 
Кралството Норвешка преку 
Амбасадата во Македонија. 
 

ЗИЖС „Развојна програма“ – Скопје 
 

Изработка на Стратегија за развој на 
еко-туризам во Берово 
 

2004-2005год.-UNDP, Агенција за 
локален економски развој Берово 
 

Работна група: Урбано планирање, 
комунален сервис, животна средина и 
рурален развој 
 

Milieukontakt International 
 

Координатор на Платформа за 
Зелена Агенда, координатор на 



 
 
 

- Институционална рамка и легислатива 
од областа на животната средина во 
процесот на пристап кон ЕУ-ЕРИНА 

 

- Меѓународни искуства во 
имплементација на Кјото Протоколот – 
РЕЦ - Скопје 

 

- Физибилити студија за изградба на 
регионална санитарна депонија - 
МЖЗПП 

национална кампања за 
позеленување на избори и член на 
работната група за отпад 

 

Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално) 

 

  29. КИТЕВСКА АНЕТА 
Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, 
Анета Митре Китевска, 10.09.1983, Скопје 
 
Адреса, контакт податоци:  
ул. Пекљане 1 бр.11, Скопје 
E-mail:  akitevska@yahoo. com 

  Tel: +389 76 461 619  

Кратка биографија (не повеќе од 
150 збора) 

Кратко работно искуство (не 
повеќе од 200 збора) 

Изработени студии за ОВЗЖС- не 
повеќе од 5 студии (по избор на 

    



Универзитет „ Св. Кирил и Методиј“ 
Филозофски Факултет 
Институт за социјална работа и 
социјална политика 
Јазик: Англиски 
Технички вештини: Microsoft Office 
(Word, Excel, Power Point, Microsoft 
Outlook), Internet, e-mail. 

Квалификации: 

-Експерт за СОВЖС 

-Положен стручен испит за вршење 
на работите за управување и/или 
постапување со отпад 

-Локален координатор на Проект  
„Поддршка за спроведување на 
стратегиска оцена на влијание 
врз животна средина во 
Македонија“ финансиран од 
Холандската Комисија за оцена 
на влијание врз животна средина  
-Учество во изработка на повеќе 
плански документи од областа на 
животната средина (студии за 
изводливост) 
-Учество во изработка на неколку 
Локални Еколошки Акциони 
Планови. 

 
 
 

Учество во изработка на повеќе 
Елаборати за оцена на влијание врз 
животната средина за Општина Чашка, 
Општина Желино и Ресторан Носталгија 

Управување со отпад 

Инфраструктурни проекти 

 

 
 
30. КОНДИНСКИ ИЛИЈА 
Име, татково име, и презиме, датум и место на раѓање, 

Илија Димитрија Кондински, 
29.08.1963, Смилево (Демир Хисар) 

Адреса, контакт податоци 
Мукос 174-А, 7000 Битола; 
тел: 047 61 23 23 
моб.тел. 071 23 52 82 
e-mail: ilija.konda@gmail.com  

Кратка биографија Кратко работно искуство Изработени студии за ОВЗЖС 
 
Образование 

 
Професионално искуство 

 
• ХЕ "Лера"- Студија за заштита на 



2006- Раководител на Собирен 
канал "Пелистерски води" при 
ЈП "Стрежево" - Битола 

1988 Дипломиран градежен 
инженер - конструктивна 
насока 
(Градежен факултет - Скопје; 
10 семестрална настава) 

 

2001 Магистер на технички науки - 
хидротехничка насока 

  

1988 
-2006 

Надзорен градежен инженер 
во Сектор за развој, 
проектирање и консултантски 
услуги при ЈП "Стрежево" - 

 



 
 
 

(Градежен факултет - Скопје - 
4 семестрална настава) 
Тема: Информационен систем 
во хидромелиоративните 
системи 

 

 
 
Компјутерски програми: 
Microsoft Office, AutoCAD, Corel 

Битола 
 
Стручно и научно оспособување 
1998  Стручна обука во Société du 

Canal de Provence (SCP) - 
Франција 

 
Учество во научноистражувачки 
проекти 

• Состојби со загадувањето на водата 
во Акумулацијата "Стрежево", ЈП 
"Стрежево", Битола, Јуни 2001 

 
• Физибилити студија за колекторски 
систем за заштита на акумулацијата 
Стрежево од загадување. ЈП 
"Стрежево" - Битола; Битола, 2007 
година 

 
Странски јазик: 
англиски 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Преферирана област на делување 
Планови и проекти од областа на: 

2004 - 
Киев, 
Украина 
2005 - 
Слубице, 
Полска 
2006 - 
2007 
Љубљана, 
Словенија 

Меѓународен воркшоп: 
Irrigation Management 
Transfer in European 
Countries of Transition - 
член на македонскиот 
работен тим. 
Билатерален  научно- 
истражувачки проект (РМ 
- Р.Словенија) : 
Задоволување на 
зголемените потреби од 
вода за наводнување 
како резултат на 
климатските промени - 
соработник истражувач 
на проектот. 

 
• ФОТОВОЛТНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА 

“Кичево” – Другово, Елаборат за 
заштита на животната средина, 2010. 
Инвеститор: ДГПТУ „СНХ-ЕКСИМ“ 
ДООЕЛ Македонски Брод 

 
• Детални геолошки истражни работи 
за варовник на локалитет 
"с.Лабуништа - Струга", Елаборат за 
заштита на животната средина, 2010. 
Инвеститор: ДТ "РЕЏКОМ" ДОО - 
Лабуништа, Струга 

• хидротехника, води и управување со води 
• инфраструктурни објекти 
• обновливи извори на енергија (хидроенергија, сончева енергија, енергија од ветер) 
• истражни работи и екплоатација на минерални суровини, 
• архитектура и градежништво, 
• идустриски капацитети. 



 
31. Коркутоски Митко 
 
Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање,  
Митко Борис Коркутоски 
 16.09.1971г. Струга, Република Македонија 
Адреса, контакт податоци  
 Ул.,,Ѓорѓи Петрески„ бр.12  
Струга, Република Македонија  
Тел. 071/316-357,  
e-mail: mitko1971@yahoo.com 
Кратка биографија не 
повеќе од 150 збора)  

Кратко работно искуство 
(не повеќе од 200 збора) 

Изработени студии за ОВЗЖС- не  повеќе од 5 студии (по избор на 
експертот) 

Дипломиран инжинер за 
заштита на животната 
средина -Ниш 1997  
Објавени  6  научни труда 
во списанието„ Ревија на 
екологија“и тоа:  
1. Градот како дел од 
екосистемот  
2.  Еколошко урбано 
реконструирање 
3. Реализација на 
човековите потреби во 
урбано – еколошка 
средина 
4.Урбана екологија и 
еколошка свест  
5. Заштита на озонската 
обвивка на земјата 
6.Елементи на стратегија 
за еколошко урбано 
реконструирање 

- Работилница за 
имплементирање 
на Директивата за 
оценка на 
влијание врз 
животната 
средина (ЕИА) 

- 2000-2004  
Координатор на  на 
проекти  финансирани од 
KFW Банка 

- 2005  
Член на здружението на 
граѓани „ЕНХАЛОН“ 

- 2004-2007  
Вработен во општина 
Струга како помлад 
соработник за животна 
средина 

- Од 2007  
Овластен инспектор за 
животна средина во 
општина Струга 
Сертификати од  

- Втора ИСКЗ 
Работилница во 
рамките на 
Проектот 
,,Зајакнување на 
управувањето со 
животната 
средина  

- Практична 
примена на 

Не сум изработувал студи за ОВЖС ,  
но сум учествувал во повеќе јавни  
расправи во постапката на ОВЖС.  
  
Сум спроведувал постапки за Б  
интегрирани еколошки дозволи во  
повеке од 
 15 инсталации како Овластен  
инспектор за животна средина  
  
Сум спроведувал постапки за  
елаборати за заштита на животна  
средина во повеќе од 
 100инсталации  
како Овластен инспектор за животна  
средина 
 
имам изготвено повеќе од 50 елаборати од сите сфери на деловното 
работење на фирмите 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Трибина за Оцена 
на влијанието врз 
животната 
средина и 
Интегрирано 
спречување и 
контрола на 
загадувањето 

 

законската 
практика од 
областа на ИСКЗ, 
ОВЖС и 
Елаборати за 
заштита на 
животна средина 
УНДП 

- Тренинг 
Интегрирано 
спречување и 
контрола на 
загадувањето - 
државни 
инспектори и 
овластени 
инспектори  

- Обука на 
претставниците на  
ЕЛС за издавње на Б 
- интегрирани 
еколошки дозволи 

Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално) 
Влијание на проектите врз животната средина и заштита од:  
- градежни објекти , постројки,  патишта,  термо-енергетски објекти , инфраструктура,  
  депонии  
 

 
 

 32. Ковачевиќ Борка 

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, 

Борка Јосиф Ковачевиќ, 09.10.1972, Скопје 

Адреса, контакт податоци  



Ул. 4 Јули 42/2/8, 1000 Скопје, email borka_s@yahoo.com , 00 389 (0) 76249924 

 

Кратка биографија  Кратко работно искуство  Изработени студии за ОВЗЖС- не 
повеќе од 5 студии (по избор на 
експертот) 



Образование : 

Гетеборг Универзитет, 
Шведска,Институт за Хемија, 
Одделение Наука за Атмосфера,  2001-
2007 Стекнато образование: Доктор на 
науки  

Шалмерс Технички Универзитет, 
Шведска Институт за Градежно 
Инжинерство, Магистарска Програма 
Апликативни Мерни Техники во 
Животна Средина,1999-2001 Стекнато 
образование: Магистар на инжeнерство 

Св. Кирил и Методиј Универзитет, 
Технолошко Металуршки Факултет, 
1992-1998, Македонија,  

Стекнато образование: Дипломиран 
Инжeнер Технолог по Базно Органско и 
Полимерно Инжeнерство 

Јазици: Англиски, Српско-Хрватски, 
Шведски 

 

Членство:  

Институт за Стандардизација на РМ, 
Технички комитет за квалитет на воздух 
и вода,  

Институт за Стандардизација на 
РМ,Технички комитет за хемија, 2009-
2010; 

Комитет за здравје и животна средина , 
Влада на РМ, 2013 

Работно Искуство: 

 

ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешнл и 
др. ДОО, Македонија,03. 2012- 

Позиција: Одговорен инжинер во Одд. 
за животна средина; 

Опис на работни задолженија: 
Спроведување на мерења на 
параметри- влијанија врз животна 
средина, Изработка на Елаборати за 
влијаниние врз животна средина, 
Елаборати БЗР, ИСО МКС17025 

 

Фармахем ДООЕЛ, Македонија, 
Македонија 03.2009- 03.2012 

Позиција: Шеф на Лабораторија за 
животна средина;  

Опис на работни задолженија: 
Раководење со ЛЖС, Спроведување на 
мерења на параметри - влијанија врз 
животна средина, ИСО МКС17025 

 

Гетеборг  Универзитет, Шведска  
Одделение за Атмосферска Наука, 
Хемиски Факултет 06.2001-12.2007 

Позиција: Предавач асистент 

Опис на работни задолженија: 
Спроведување на предавања и вежби: 

Студија за оцена на влијанието врз 
животната срeдина од проектот 
„Изградба на автопат А2, делница 
Кичево - Требеништа и на автопат А3, 
делница крстосница Требеништа(врска 
со А2) - крстосница Подмоље - Охрид“ 



Комитет за иновации и технолошки 
развој на РМ, Влада на РМ 2013 

Компјутерски познавања:  

Windows оперативен систем, апликации 
d, Excel, PowerPoint, Corel Draw, 
Statistica 

 

 

Карактеристики на суспендирани 
честици, хемија на животна средина 

 

Учество во поважни проекти: 

1.Детектирање на алкални аеросолни 
честици со Аеросолен Масен 
Спектрометар во амбиентален воздух 
во Гетеборг, влијание на метеоролошки 
услови, согорување на биомаса и 
потекло на воздушни маси.клиент 
Гетебор Универзитет 

2. Мерење на бучава, емисии на 
загадување и квалитет на воздух во 
град Скопје.Клиент Град Скопје;  

3. ”Preparation of Detailed Feasibility 
Study for the Lindane and other POPs 
contamination of the OHIS site in Skopje 
and a Conceptual Design of the Applicable 
Remedial Technologies”клиент МЖСПП и 
D’Appolonia S.p.A, Genoa Italy  

4.Environmental Assessment Study and 
Remediation Action Plan for Mitrovica 
Industrial Park, клиент УНДП 

5. Извештај за активностите во сферата 
на заштитата на животната средина во 
РЕК Битола, клиент ЕЛЕМ 

 



 

Преферирана област на делување  

Апликативни мерни техники за параметри од област на животна средина; 

Квалитет и хемија на амбиентен воздух;  

Квалитет и менаџмент на квалитет на амбиентен воздух во урбана средина;  

 
 

33. КОЦОВА МАЈА 
Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, 
Маја Цветан Коцова 

05.05.1978 Скопје 
Адреса, контакт податоци 

 
Ул. Сава Ковачевиќ бр. 1/2/15 
Тел: 070 731437 
e-mail: gemamk@yahoo.com  
Кратка биографија (не повеќе од 150 
збора) 

Кратко работно искуство (не повеќе 
од 200 збора) 

Изработени студии за ОВЗЖС- не 
повеќе од 5 студии (по избор на 
експертот) 



Едукација: Дипломиран инженер по 
заштита на животна средина 
Сертификати: Проектен циклус, 
управување со батерии и акумулатори, 
управител со отпад, експерт за 
изготвување на студии за оцена на 
влијание врз животната средина 
Вработувања: 
2007- денес  = ДЕКОНС ЕМА, 
консултантска куќа за животнта средина 
2005-2007 = Проектни консултанти: PM 
Group Ltd, Ireland /Проект “Зајакнување 
на управувањето со животната 
средина”, Проектни канцеларии на 
МЖСПП 
2004-2005 = Проектни консултанти: 
DHV-Prowa-SWC (Национален план за 
управување со отпадот и физибилити 
студии) Проектни канцеларии на 
МЖСПП 
2002-2004 = Министерство за животна 

Со прашањата во врска со заштита на 
животната средина се бавам од 
почетокот на моите студии на 
Универзитетот  "Св.  Кирил  и  Методиј". 
Со оцена на влијанијата, како што беше 
објаснета уште во стариот закон за 
животна средина и упатството за 
подготвување на еколошко-технолошки 
проект се сретнав со започнувањето на 
работа во Министерството за животна 
средина и просторно планирање. 
При изготвувањето на новиот Закон за 
животна  средина  учествував  како  дел 
од работниот тим. Понатаму преку 
проектите кои што следеа, а беа 
наменети како поддршка на 
Министерството, учествував во 
изработување на подзаконската 
легислатива во делот за оцена на 
влијание врз животната средина и 
интегрирано спречување и контрола на 

- Студија за оцена на влијание врз 
животната средина од изградба на 
депонија во Централно-источна 
Македонија (Карбинци); 
- Студија за оцена на влијание врз 
животната средина од изградба на 
депонија во Северо-источна Македонија 
(Старо Нагоричане); 
- Студија за оцена на влијание врз 
животнта средина од поставување на 
ветров парк во Крушево; 
- Студија за оцена на влијание врз 
животнта средина од поставување на 
ветров парк во Гевгелија; 
- Студија за оцена на влијание врз 
животнта средина од свлечиште во 
Ракотинци. 



 
 
 
средина и просторно планирање, 
Служба за животна средина 
2001-2002 = AZBi  Bau-und 
Umweltingenieure GmbH, Berlin 
2000-2001 = Депонија Дрисла, Скопје 
Познавање на странски јазици: 
англиски и германски. 
Технички способности: MS Office 
Останати способности: одлична 
соработка и комуникација со 
соработниците, способност за работа 
во тим и независно работење, 
способност за работа во мултиетничка 
средина, одлични организациони, 
аналитички и менаџмент способности 

загадувањето, како и при изработка на 
технички упатства за нив. 
Од досегашното работно искуство, во 
делот на оцена на влијанијата врз 
животната средина сум вклучена при 
изготвување на ваков тип на документи. 
Во моментот работам на реална 
имплементација на процедурите во 
соработка со инвеститорите. 

 

Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално) 
- Студии за оцена на влијание врз животната средина 
- Елаборати за заштита на животната средина 
- Планови и програми за управување со отпад 
- Барања за интегрирано спречување и контрола на загадувањето 
- Изработка на Локални Еколошки Акциони Планови 
- Извештаи за Стратешка оцена на животнта средина 
- Специфични студии/проекти за медиуми во животна средина 

 

34. КОЧУБОВСКИ МИХАИЛ 
Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, 

 
Михаил Васил Кочубовски, 22.07.1958 година, Штип, Република Македонија 
Адреса, контакт податоци 

 
Ул. Михаил Чаков бр.7/3-21, 1000 Скопје, Република Македонија 
Кратка биографија (не повеќе од 150 Кратко работно искуство (не повеќе Изработени студии за ОВЗЖС- не 



 
 
 

збора) од 200 збора) повеќе од 5 студии (по избор на 
експертот) 

Роден на 22.07.1958 година во Штип, 
основно училиште завршил со одличен 
успех во ОУ “Невена Георгиева Дуња” 
во Скопје, гимназија завршил во “Браќа 
Миладиновци” - Скопје со одличен 
успех 
Дипломирал на Медицински Факултет- 
Скопје, 1983 
Специјализација по Хигиена на 
Медицински Факултет-Скопје, 1993 
Доктор на медицински науки, 2004 
Доцент на Медицински Факултет-Скопје, 
2005 на Катедра по Хигиена 
Вонреден Професор на Медицински 
Факултет-Скопје, 2009 
Од   2005   година   член   на   Технички 
Комитет  ТК-17  Квалитет  на  воздух  во 
ИСРМ. 
Од 08.02.2007 година член на Технички 
Комитет   ТК-3   Квалитет   на   вода   во 
ИСРМ. 
Од 2006 година Научен Директор на 
Балканското здружение на животна 
средина (B.E.N.A. - Balkan Environmental 
Association) 
Од 2009 година член на Стручен Одбор 
за општа стандардизација при ИСРМ 
Директор на NATO ARW (Advanced 
Research Workshop), “Environmental 
heavy pollution and effects on child mental 
development - risk assessment and 
prevention strategies” Софија, Република 

Од 1986-1990 година во Гарнизонската 
амбуланта - Битола како Доктор и 
Началник на станицата за медицинска 
помош 
Од 1990-1993 година на 
специјализација по Хигиена 
Од 1992 година во ЈЗУ Републички 
завод за здравствена заштита-Скопје 
Началник на Одделение за безбедност 
на вода и санитација на животна 
средина – ЈЗУ Институт за јавно здравје 
на РМ, 2000-2010 

2002-2003-Проект за зајакнување на 
капацитетот на МЖСПП во сегментот 
Менаџмент со води, спонзориран од ЕУ 
и ЕАР 
2002-2003-ЛЕАП-Скопје, МЖСПП, 
спонзориран од GTZ 
2005-Подобрување на користење на 
водите од речниот слив Злетовица-JICA 
2004-2005-Мониторинг на 
хидројаловиштето со системите за 
евакуација на отпадните води и 
системите за евакуација на околните 
води и нивното влијание врз животната 
средина по течението на Каменичка 
река, езерото Калиманци и реката 
Брегалница, МЖСПП 
2007-2008-Управување со 
медицинскиот отпад, МЖСПП, ЕАР 



 
 
 
Бугарија од 28.04-01/05/2010 
Соработник од МЗ со СЗО за 
Програмите: Протокол за вода и 
здравје, ТНЕ РЕР, Подготовка и 
одговор на здравствениот систем при 
кризни состојби 

  

Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално) 
o Просторно планирање / користење на земјиштето 
o Здравствено-еколошки влијанија 
o Управување со цврст особено медицински отпад 
o Управување со комунални отпадни води и здравствено-еколошки влијанија 
o Управување со води од аспект на квалитет и безбедност на водите и здравствените влијанија 
o Управување со квалитет на воздухот и здравствените влијанија 
o Управување со комунална бучава и здравствените влијанија 
o Подготовка и одговор на здравствениот систем при вонредни/кризни состојби 

 

 
 

35. КУКУЛОВСКИ ИГОР  

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, 

 

 Игор Андре Кукуловски, 05.03.1981 година во Скопје 

Адреса, контакт податоци  

Бул. АСНОМ 38/1-50 

контакт:071 346-397 071 230-681 

контакт работа:02 6138-360 

email:kukulovskii@yahoo.com  / ikukulovski@gmail.com  

 



Кратка биографија (не повеќе од 150 
збора) 

Кратко работно искуство (не повеќе 
од 200 збора) 

Изработени студии за ОВЗЖС- не 
повеќе од 5 студии (по избор на 
експертот) 

 * Образование 

Дипломиран инженер за заштита на 
животната средина на Универзитет 
“Св.Кирил и Методиј” - Скопје, 
Машински факултет, отсек 
интердисциплинарни студии за 
инженерство за заштита на животната 
средина - ИСИЖС; 

 

* Јазици  

Англиски; 

 

* Квалификации 

Обуки, семинари, презентации, 
работилници од областа на Оцена на 
влијание врз животната средина, 

елаборати за заштита на животната 
средина; Стратегиска Оцена  на 
животна средина; 

 

* Компјутерски вештини 

Microsoft Office (Word, Excel,  

Power Point, Outlook, Access), Page 
Maker, Adobe Acrobat, Corel DRAW, 

� од 2008 - до сега  
 

ЕНВИРО РЕСУРСИ ДОО Скопје 

 

Проект: Изработна на Елаборат за 
заштита на животната средина за 
искористување на водните ресурси за 
енергетски потреби МХЕЦ, општина 
Крива Планка,Теарце, Липково; 

 

Проект: Изработка на Елаборат за 
заштита на животната средина за 
трансформаторски станици ЕВН 
МАКЕДОНИЈА АД - Скопје; 

 

Проект: Учество во изработка на 
Стратегиска оцена на животната 
средина, општина Битола, Охрид, 
Кавадарци, Дојран итн; 

 

Проект: Изработка на Елаборат за 
заштита на животната средина за 112 
бензиска пумпна станица, МАКПЕТРОЛ 
АД Скопје; 

 

 

Оцена на влијание на животната 
средина за ПРОЧИСТИТЕЛНА 
СТАНИЦА ЗА ОТПАДНА ВОДА ВО 
ГРАД РАДОВИШ, општина Радовиш; 

 

Оцена на влијание на животната 
средина за складирање на зеленчук и 
купопродажен Центар во Стурмица - 
ЗЕЛЕНА БЕРЗА, финансиран од 
АГРОКОР, општина Струмица; 

 



Internet 

 

 

Проект: Учество во изработка на План 
и програма за управување со отпад за 
регионот на Скопје, Охрид; 

 

Проект: Учество во изработка на Оцена 
на влијание на проектот врз животната 
средина за реконструкција и 
рехабилитација на 81 локален пат во 33 
општини во Р.М., Фонд за Магистрални 
патишта финансиран од Светска Банка; 

 

Проект: Изработка на Оцена на 
влијание на проектот врз животната 
средина - Елаборат, PET Recycling 
Program, финансиран од УСАИД; 

 

 

Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално)  

� Елаборати за заштита на животната средина 
� Студии за оцена на влијание врз животната средина 
� Барања за интегрирани еколошки дозволи/ дозвола за усогласување на оперативен план 
� Програма за управување со отпад согласно законот за управување со отпад 
� План за спречување и превенција на создавање на отпад од пакување согласно законот за управување со пакување 

и отпад од пакување  
� Изработка на Локални Еколошки Ацкиони Планови (ЛЕПА) 
� Проекти за заштита на животната средина 

 

 

 



   36.Лепитков Митре 
 
Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, 
Митре Костадин Лепитков, 10.01.1961 Штип 

Адреса, контакт податоци: ул. Илинденска бр. 76, Пробиштип  
E-mail:  mikilepitkov@yahoo.com  
Tel: 070 226 035  

Кратка биографија (не повеќе од 
150 збора) 

Кратко работно искуство (не повеќе 
од 200 збора) 

Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе 
од 5 студии (по избор на експертот) 

    

Дипломиран инженер геолог 

Факултет за природни и технички 
науки Универзитет ″Гоце Делчев ″ 
Штип 

 

1986 – 2000 Фабрика за батерии и 
акумулатори ″Злетово″ Пробиштип    

Од 2008 - денес Градежен институт 
Македонија А.Д Скопје 
Сектор за геотехника и геоинженеринг 

Влијание врз животната средина во проекти 
од областа на геологија, хидрогеологија и 
геотехника 

 Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) 

Изработка на Инженерскогеолошки и Хидрогеолошки карти на ниво на Република Македонија (Лист: Битола-Лерин, 
Гостивар, Крушево и др.), изработка на Елаборати за Геолошки и Хидрогеолошки истражувања за јагленови наоѓалишта и 
изработка на Елаборат за Магистрален пат М-1 (Е-75) 

 

 

37. МАНЕВСКА БИЛЈАНА 



 
Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, 

Билјана Александар Маневска, родена на 06.08.1961 во Скопје 

Адреса, контакт податоци  

Ул. Зеничка број 25А, 1000 Скопје; моб. тел.: 00 389 (0)76 529 850; е-пошта: manevska.biljana@gmail.com  

Кратка биографија (не повеќе од 150 
збора) 

Кратко работно искуство (не повеќе 
од 200 збора) 

Изработени студии за ОВЗЖС- не 
повеќе од 5 студии (по избор на 
експертот) 

Универзитет „Кирил и Методиј„ – Скопје, 
Градежен факултет – Скопје, 
Дипломиран Градежен Инженер, 
Конструктивна насока. 

Овластување број 2.1382 - A за 
проектирање и надзор – градежништво;  

Овластување број 7.0063 - A за 
проектирање и Б за надзор – животна 
средина. 

 

- Експерт за изработка на Студии за 
проценка на влијанието на проектот врз 
животната средина; 

- Надзорен инженер за животна 
средина при изградба или 
рехабилитација на објекти; 

- Проектен Координатор за различни 
видови на објекти (патна 
инфраструктура, високоградба, 

- Помошник Тим Лидер за Техничка 
помош на Агенцијата за државни 
патишта при имплементацијата на 
новиот Закон за државни патишта 

- Ко-Проектен Координатор за Проект за 
поддршка на Програмата за регионални 
и локални патишта, Преглед на проекти 
предлози и проекти поднесени од 
страна на општините 

- Експерт за животна средина за 
Консултантски услуги за Надзор над 
градба на градежни работи на пат М2  
Chisinau-Soroca, км 26+200 до км 
54+850 и км 54+850 до км 71+165, 
Молдавија  

- Експерт за животна средина за 
Консултантски услуги за Надзор над 
градба за Делница Hajigabul 
Bahramtepe Лот 1, Лот 2 и мост на река 
Kurа – Лот 3 за пат М6 Hajigabul - 
Horadiz и Приклучни патишта, 

- Ко-Тим Лидер за Изработка на 
Физибилити студија – Студија за 
Проценка на влијанието на Проектот 
врз животната средина, Изведба на 
автопат, Е-75 Делница: Демир Капија – 
Смоквица, и Ажурирана студија од јули 
2009 година; 

- Експерт за животна средина за 
Консултантски услуги за Надзор над 
градба на градежни работи на пат М2  
Chisinau-Soroca, км 26+200 до км 
54+850 и км 54+850 до км 71+165, 
Молдавија  

- Експерт за животна средина за 
Консултантски услуги за Надзор над 
градба за Делница Hajigabul 
Bahramtepe Лот 1, Лот 2 и мост на река 
Kurа – Лот 3 за пат М6 Hajigabul - 
Horadiz и Приклучни патишта, 
Република Азербејџан   

- Експерт за животна средина за 
Консултантски услуги за Надзор над 



хидротехнички градби и слично); 

- Главен проектант за различни видови 
на објекти од областа градежништво и 
животна средина (патна 
инфраструктура, високоградба, 
хидротехнички градби и слично); 

- Главен надзор за различни видови на 
објекти од областа градежништво и 
животна средина (патна 
инфраструктура, високоградба, 
хидротехнички градби и слично); 

- Изработувач на Тендерска 
документација за градба и надзор над 
градба согласно важечката законска 
регулатива на Република Македонија, 
ПРАГ-ЕУ ноември 2010 година 
ажурирано март 2011 година,  и ФИДИЦ 
1999 година; Црвена Книга, Жолта 
Книга, и Хармонизирано издание.  

- Овластен судски преведувач од 
македонски на англиски и српски јазик и 
обратно во сите правци 

- Искусен и проценувач од област на 
недвижен имот со посетувана обука и 
положен испит, Уверение број 181 од 
јули 2012 година издадено Република 
Македонија, Министерство за транспорт 
и врски. 

Република Азербејџан   

- Заменик Тим Лидер за Рамковен 
Договор Корисници 2009 Лот 2, Посебен 
Договор N° 09 – 39832/1, Поддршка во 
идентификација, проценка и избор на 
подобни проекти за ИПА Регионална 
Развојна Компонента   
дел Транспорт 

- Експерт за животна средина за 
Консултантски услуги за Надзор над 
градба на градежни работи на пат М2  
Chisinau-Soroca ЛОТ1 и ЛОТ 2: км 
71+194 до км 116+000, Молдавија; 

- Главен надзор при рехабилитација на 
локалните патишта – ЛОТ 1; 

-Проектен Координатор на 
консултантски услуги за Изградба на 
Фабрика за катализатори „Johnson 
Matthey Macedonia„ во рамки на 
Технолошка Индустриска Развојна Зона 
– Скопје 1; 

- Тим Лидер за Изработка на Тендерска 
документација за Изведба на патен 
мост на река “Сува Река”, на патен 
правец Гевгелија – Грчка граница, 
Општина Гевгелија согласно барањата 
на Европската Kомисија, ПРАГ – 
Надворешна Помош, Изработка на 
Книга 1 – Инструкции за Понудувачите; 
Книга 2 – Договор, Општи и Посебни 
Услови; Книга 3 – Технички 
Спецификации. Проект финансиран од 

градба на градежни работи на пат М2  
Chisinau-Soroca ЛОТ1 и ЛОТ 2: км 
71+194 до км 116+000, Молдавија; 

- Изработка на ЕИА&ЕМП за 
Рехабилитација на 11 делници на 
регионални патишта во согласност со 
Законот за животна средина на 
Република Македонија и барањата на 
Светска Банка; 

- Изработка на „Катастар и карти за 
отпадна вода, и цврст и опасен отпад„; 

- Одговорен инженер за Програма за 
Наводнување на Јужна Вардарска 
Долина, Изработка на Тендерска 
Документаицја за Изведба на бунари и 
Изведба на градежни работи користејќи 
ФИДИЦ 1999 Услови на Договор – 
Црвена Книга. Изработка на Книга 1 – 
Инструкции за Понудувачите; Книга 2 – 
Договор, Општи и Посебни Услови; 

- Тим Лидер за Надзор над изведбени-
санациони градежни работи за Заштита 
на река Вардар. 

 



ИНТЕРЕГ3 Програма за преку гранична 
соработка. 

- Тим Лидер за Надзор при Изведба на 
патен мост на река “Сува Река”, на 
патен правец Гевгелија – Грчка 
граница, Општина Гевгелија; 

- Изработка на ЕИА&ЕМП за 
Рехабилитација на 11 делници на 
регионални патишта во согласност со 
Законот за животна средина на 
Република Македонија и барањата на 
Светска Банка; 

- Изработка на „Катастар и карти за 
отпадна вода, и цврст и опасен отпад„; 

- Изработка на Тендерска 
документација за изведба на градежни 
работи на Музејски комплекс 
“Македонска борба” и “Мајка Тереза”, за 
Министерство за култура на Република 
Македонија во согласност со Законот за 
јавни набавки на Република Македонија 
кој е во согласност со законската 
регулатива за јавни набавки на 
Европската Унија; 

- Ко-Тим Лидер за Изработка на 
Физибилити студија – Студија за 
Проценка на влијанието на Проектот 
врз животната средина, Изведба на 
автопат, Е-75 Делница: Демир Капија – 
Смоквица, и Ажурирана студија од јул.и 
2009 година; 

- Помошник Главен Консултант за 



Имплементација на Проект: Изградба 
на Фабрика за набавка, обработка и 
складирање на тутун во КО Драгожани 
– Битола; 

- Одговорен инженер за Програма за 
Наводнување на Јужна Вардарска 
Долина, Изработка на Тендерска 
Документаицја за Изведба на бунари и 
Изведба на градежни работи користејќи 
ФИДИЦ 1999 Услови на Договор – 
Црвена Книга. Изработка на Книга 1 – 
Инструкции за Понудувачите; Книга 2 – 
Договор, Општи и Посебни Услови; 

- Проектен Координатор за Техничка 
помош и изработка на Проект и 
Тендерска документација за Изградба и 
надзор над изведба на градежни работи 
за Проект "Изградба на Главен Штаб на 
Гранична Полиција за Министерството 
за внатрешни работи на Република 
Македонија"; 

- Тим Лидер за Надзор над изведбени-
санациони градежни работи за Заштита 
на река Вардар. 

Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално)  

Студии за оценка на влијанието на проектите врз животната средина; Учество на јавни расправи; Елаборати за заштита на 
животната средина: 

- Сообраќајна инфраструктура; 

- Брани и хидротехнички објекти, хидросистеми и хидромелиоративни системи; 

- Регионални водоснабдителни и канализациони системи; 



- Пречистителни станици за отпадни води; 

- Хидроелектрични централи и централи на обновливи извори на енергија; 

- Индустриски, градежни, туристички и останати објекти, производство на градежни материјали; 

- Проекти и инсталации за управување со отпад; и оценка на влијанието на друг вид на проекти. 

 

 
38. МИРЧЕСКИ ПЕЦЕ 
Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, 
ПЕЦЕ ЦВЕТАН МИРЧЕСКИ, 23.05.1974 година, Скопје 

Адреса, контакт податоци 
Адреса на живеење: 
Ул. Букурешка бр.12/29-Скопје 
Адреса на работа: 
Друштво за консалтинг, тренинг и услуги ЕВОЛВИНГ ДОО-Скопје 
Ул. Лондонска бр.19, локал 5 
ТЦ Олимпико-Скопје 
Телефони: 
Мобилен телефон: 070 38 73 38 
Работа телефон: 30 60 850 
Домашен телефон: 30 78 424 
Службен e-mail:  p.mirceski@evolving.mk  
Приватен e-mail: p.mirceski@t-home.mk  
Кратка биографија Кратко работно искуство Изработени извештаи за 

СОЖС 



 
•  Образование 

-  Дипломиран инженер по заштита 
на животната средина, Универзитет 
"Св.Кирил и Методиј"- 
Скопје,Интердисциплинарни студии 
по инженерство на животната 
средина 

-  Постдипломски студии,Универзитет 
"Св.Кирил и Методиј"- 
Скопје,Машински факултет- 
Скопје,Истражувачко 
подрачје:Заштита на човековата 
оклина 

 
• Компјутерски вештини: 

-  Microsoft Office  (Word, Excel, 
Power Point, FrontPage, Outlook, 
Access), Page Maker, Corel 
DRAW, Internet. 

 
•  Јазици: 

-  Англиски,Руски,Српско-Хрватски 
 

•  Квалификации: 
-  Обуки,сертификати и работилници 

од областа на Оцена на влијание 
врз ж.средина,Стратегиска оцена 
врз ж.средина,А и Б- 
ИСКЗ,елаборати за заштита на 
животната средина,ИПА регулатива 

• јули 2010 – до сега 
 

Друштво  за  консалтинг,  тренинг  и  услуги 
ЕВОЛВИНГ ДОО-Скопје,Извршен директор 

 

• мај 2009 – јули 2010 
 

Општина Карпош,Раководител на Сектор за 
заштита на животната средина и природата 

 

• Јуни 2007 – мај 2009 
 

Кабинет  на   Претседател   на   Република 
Македонија,  Државен  советник  за 
внатрешна политика на Претседателот на 
Република Македонија 

 

• октомври 2005 – мај 2007 
 

Општина  Карпош,  Раководител  на 
одделение за    заштита на животната 
средина,Шеф  на  кабинет  на 
Градоначалникот на Општина Карпош 

 

• март 2005 – октомври 2005 
 

Општина Кисела Вода, Раководител на 
одделение за урбанизам и заштита на 
животната средина 

 

-  Јануари 2001-март 2005 
 

Општина Кисела Вода, Советник на 
Градоначалникот  за  екологија  и  соработка 
со невладини организации 

 

9  во  досегашното  работно  искуство 
имам  учествувано  во  реализација  и 

 

 
• Студија   за   оцена   на 

влијание врз животна 
средина со избор на 
локација за 
пречистителна 
станица 
с.Нерези,Општина 
Карпош,Скопје 

 
• Извештај за стратегиска 

оцена на животната 
средина за Детален 
урбанистички  план  за 
дел од блок 3-А, урбана 
единица  1   Струмица- 
Општина Струмица 

• Извештај за стратегиска 
оцена за планскиот 
документ Урбанистички 
план  вон  населено 
место  Горобинци     за 
изградба на објекти од 
мало стопанство, м.в. 
Беш    Карач,         КО 
Горобинци- Општина 
Свети Николе 



 
 
 

и др. 
-  Планирање и реализација на 

инфраструктурни проекти 
 

 
 

•  Сертификати: 
 

-  Експерт за стратегиска оцена на 
животната средина (СОЖС) 

-  Експерт за оцена на влијанието на 
проектите врз ѓивотната средина 
(ОВЖС) 

-  Управител со отпад 

имплементација  на  проекти    од 
областа  на:  Оцена  на  влијание  врз 
ж.средина,Стратегиска    оцена  врз 
ж.средина,А  и  Б-ИСКЗ,елаборати  за 
заштита  на  животната  средина,ИПА 
проекти,ЛЕАП-и,инфраструктурни 
проекти и др. 

• Извештај за стратегиска 
оцена за планскиот 
документ Детален 
урбанистички план за 
дел   од         Урбана 
заедница  2,   дел   од 
блок  2.4,    опфат    2- 
Општина Охрид 

 
Напомена:  поопширно 
за   извршените   работи 
на www.evolving.mk  

Преферирана област на делување 
-  Стратегиски оцени на животната средина(СОЖС) 
-  Студии за оцена на влијание врз животната средина(СОВЖС) 
-  Елаборати за заштита на животната средина 
-  Изработка на Локални Акциони планови за животна средина(ЛЕАП-и) 
-  Управување со отпад 
-  Управување со квалитет на амбиентен воздух 
-  Барања за интегрирано спречување и контрола на загадувањето(ИСКЗ) 
-  Енергетската ефикасност и обновливите извори на енергија 
-  Инфраструктурни проекти 

 
 
 
39. МИХАЈЛОВ МАРЈАН 
 
Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, 

МАРЈАН ИВАН МИХАЈЛОВ 

29.03.1978 година, Скопје 

 

Адреса, контакт податоци  



 

Радушка 58/5, Скопје 

Моб.     076 298 297 

E-mail:  m.mihajlov@maneko.com.mk 

             marjanmihajlov@yahoo.com 

Web:    www.maneko.com.mk 

 

Кратка биографија (не повеќе од 150 
збора) 

Кратко работно искуство (не повеќе 
од 200 збора) 

Изработени студии за ОВЖС- не 
повеќе од 5 студии (по избор на 
експертот) 

• Моментална работа  -  
МАНЕКО Солушнс ДООЕЛ, Друштво 
за консалтинг од областа на 
животната средина  

• Образование  -  
Универзитет Св. Кирил и Методиј, 
Скопје,  

Интердисциплинарни студии  за 
инженерство на животната средина -  

Дипл.инженер за заштита на   

животна средина 

• Институт за хемија, ПМФ 
Постдипломски студии за применета 
хемија 

 

 

• Јули 2009  –  МАНЕКО Солушнс 
ДООЕЛ  

• Април 2010 – Јули 2010 – Тим лидер 
на проект за техничка помош во 
подготовка на подзаконски акти од 
областа на еколошка одговорност, 
Проект во рамки на UNDP Hot Spots 
проектот, УНДП Канцеларија во 
Скопје 

• Ноември, 2009 – Декември, 2009   
Работна група за PCDDs, PSDFs, 
PAHs, HCB, Проект за и 
ратификација  имплементација на 
Протоколот за тешки метали, 
Протоколот за POPs и 
Готенбуршкиот протокол.  

• Октомври, 2007 – Октомври, 2008 
“Национална стратегија за 
инвестиции во животната средина”, 
проект финансиран од Австриската 
агенција за развој (АДА) и 
Министерството за животна средина 
и просторно планирање - Експерт за 

 

Учество во изработка на ОВЖС студии: 

• Депонија за индустриски инертен и 
неопасен отпад во Криволак на 
Екоплан Депо, 

• Инсталација за лужење на бакарни 
руди и производство на катоден 
бакар на Бучим Радовиш, 

• Фарма за свињи на РИМЕС+, 
с.Белчиште 

• Депо за нафтени деривати, Монди 
Логистикс 

• Преработка на индустриски отпад од 
депонија Јегуновце 

• Повеќе од 80 елаборати за животна 
средина 



 воздух  

• Октомври, 2005 – Јуни 2007  
“Зајакнување на управувањето со 
животната средина”, проект 
финансиран од ЕУ, раководен од 
Европската агенција за 
реконструкција, Имплементирачка 
компанија – PM Group, Ireland - 
ИСКЗ/ОВЖС Експерт  

• Август, 2004 – Октомври, 2005  
Министерство за животна средина и 
просторно планирање, Сектор за 
европска интеграција  

• Декември, 2003 – Август, 2004  
“Зајакнување на капацитетите на 
МЖСПП”, проект финансиран од ЕУ, 
раководен од Европската агенција за 
реконструкција, имплементиран од 
GOPA Consultants - ИСКЗ Експерт  

Одржани обуки:  

• Април, 2008  - Дводневна обука за 
ИСКЗ за Министерството за животна 
средина и просторно планирање на 
Република Србија и индустријата, 
Организатор МЖСПП на Србија и 
НВО Амбасадори на животната 
средина  

• Јули, 2007  - Три дневна обука за 
ИСКЗ за локалната самоуправа, 
проект подржан од Норвешка влада  

• 2006 - 2007  - Повеќе семинари и 
презентации за ИСКЗ системот за 
индустријата и локална власт 

Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално)  

• Оценка на влијание врз животна средина – ОВЖС и СОЖС 
• Интегрирано спречување и контрола на загадувањето 
• Управување со отпад 



 

40. МИЦЕВСКИ БРАНКО 
Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање: 
Бранко Ангеле Мицевски, 19. Октомври 1958, с. Св. Тодори, Битола 

 
Адреса, контакт податоци 
Бул. АСНОМ - 58, 2-4, Скопје 1000 
тел. дома: 2 432 071; мобилен: 070 254 736; работа: 3249 614; mail: brankom@ukim.edu.mk  
Кратка биографија (не повеќе од 150 
збора) 

Кратко работно искуство (не повеќе 
од 200 збора) 

Изработени студии за ОВЗЖС- не 
повеќе од 5 студии (по избор на 
експертот) 

Роден  сум на  19. X.1958  година  во  с. 
Св.Тодори- Битолско.    Основното    и 
средното          образование ги завршив 
во Битола,  каде   што   матурирав    во 
1977. 
Во учебната 1977/78 година се запишав 
на Биолошкиот факултет во Скопје, на 
кој дипломирав во октомври 1981. Во 
учебната 1981/82 година   се   запишав 
на  последипломски   студии, еколошко- 
таксономска насока.  Во  1985 година го 
одбранив магистерскиот труд. Во месец 
април 1982  година  сум  примен  за 
приправник    при  Зоолошкиот  институт 
на Биолошкиот факултет, а во 1987 
година за асистент.  Во  1990 година ја 
одбранив докторската дисертација на 
тема “Споредбени      популациони 
истражувања на птиците во 
доминантните шумски заедници на 
планината Галичица”. Во јануари 1991 
година сум избран за доцент по 
предметот Vertebrata на  Институтот за 
Биологија,      во  1996  за  вонреден,  во 
2001 г. за редовен професор (презбран 
во 2006 г. ). 

Со проблемите на животната   средина 
се  занимавам  последниве  25  години. 
Од животната средина посебна 
специјалност  ми  е  биодиверзитетот  и 
тоа птиците, сите рбетници и некои 
инсектски групи- пеперутки, скакулци и 
вилински коњчиња. Досега имам 
објавено 60-ина научни трудови во 
домашни и меѓународни списанија меѓу 
кои и повеќе монографски дела. 
На Природно-математички  факултет ги 
предавам предметите: Зоологија на 
рбетници, Систематика на животни, 
Биодиверзитет, Биогеографија на 
Македонија, Валоризација  на природни 
екосистеми  и сл. 
Член  сум  во различни национални и 
меѓународни тела : 
1- Член на извршниот комитет на 
Светскиот совет за заштита на водните 
станишта; 2- Претседател на: а) 
Друштвото за проучување и заштита на 
птиците на Македонија, б) 
Македонскиот Рамсарски комитет; в) 
Македонскиот Бонски комитет; г) - 
Редакциски одбор на Biologia 
Macedonica. 3 -Член на Медитеранскиот 
комитет за заштита на водните 

1. Клинчаров, С., Анастасовски, В. & Б. 
Мицевски,  1995. Студија  за 
влијанијата на       монтажата             и 
експлоатацијата  на  далекуводот  од 
220kV, од Вруток -до границата  со 
Република Албанија, врз животната 
средина.  Републички  завод  за 
заштита на природните реткости, 
Скопје, стр. 62 

 
2. Micevski, B. & V.Matevski, 1999. Study 

on environmental impact assessment of 
the Skopje By Pass ( Hipodrom-Saraj). ( 
ABC  consulting      and      Lahmayer 
Germany). 

 
 
3. Micevski, B. & V.Matevski, 2001. Study 

on environmental impact assessment of 
the Skopje By Pass ( Hipodrom-Saraj) 
Second version. (ABC consulting and 
Lahmayer Germany). 

 
4.Мицевски, 2008. Ревалоризација на 

животната средина (флора и фауна) 
во рамките на заштитениот простор 
Остров и оценка на влијанието врз 
заштитениот  простор  за  време  на 



 
 
 
 станишта; 4 - Раководител на Проектот 

КОРИНЕ Биотопи во Македонија 
(1999); 5- Член на техничкиот Комитет 
на Хашкиот Договор; 6-Експерт при 
Бонската Конвенција за заштита на 
миграторните видови животни; 7- Член 
на Националниот совет за 
имплементација на Акциониот план за 
заштита на Биодиверзитетот во 
Македонија ; 8-Член на светскиот 
форум за заштита на планинските 
екосистеми... и многу други. 

конструкција и функцнирање на 
Пречистителната станица во 
Трубарево, ЕИА. Скопје. 

 
5.Мицевски, Б., 2009. Оценка на 

влијанието врз биолошката 
разновидност при спроведување на 
проектот за фарма на ветер на 
локалитетот  Штип.       Секторска 
студија. 

Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално) 
 
Како наставник по Вертебрата специјалност  ми се сите рбетници ( риби, водоземци, влечуги, птици и цицачи); Последниве 
10-15  години  работам  и  на  поедини  групи  на  инсекти  (правокрилци,     пеперутки  и  вилински  коњчиња).  Со  самото 
започнување на работа на птиците работам на биогеографија на Македонија. 
Моја специјалност би биле секакви студии кои акцент ставаат на дивината на Република Македонија. Тука пред се влегуваат 
студии кои се врзани со инсталација на ВЕТЕРНИЦИ, ДАЛЕКУВОДИ, ПАТИШТА, БРАНИ и сл. односно секакви студии каде 
треба или се бара поголема сериозност во процесот на валоризација и соодветна заштита на природните вредности на 
Македонија. 

 
 
41. Мицевска Олгица 
 
Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, 
Олгица Ефтим Мицевска, 20.04.1982, Скопје 
Адреса, контакт податоци 
E-mail:  olgicamicevska@yahoo.com 

Тел: 071 965 275 
Изработени студии за ОВЗЖС- не 
повеќе од 5 студии (по избор на 
експертот) 

Кратка биографија (не повеќе од 150 
збора) 
 

Образование: 
 

Во тек - Подготовка на докторска теза – 
Институт за биологија (тема: 
“Хиперакумулација на тешки метали од 

Кратко работно искуство (не повеќе 
од 200 збора) 
 
 
 
Квалификации: Изработка на проекти од 
областа на заштитата на животната 
средина: Елаборати за заштита на 

 
 

1. Физибилити студија за 
реконструкција на депонија 
“Дрисла“, 2011; 



загадени локалитети во Македонија кај 
некои растителни видови од фамилијата 
Brassicacae“) 

 

2007 – 2010 - Универзитет на Југоисточна 
Европа - Тетово, - Факултет за 
комуникациски науки и технологии 
(магистер по менаџмент на животна 
средина); 

  

2001 – 2006 Природно Математички 
Факултет – Скопје, Додипломски студии, 
отсек – биологија (дипл.инж. по биологија); 

 
Сетификати:  
 

- Certificate for successfully completed 
advanced training course on EU 
Funding and Project Proposal 
Development (организиран од TAM – 
BAS Programme Macedonia – 
ноември 2009 година); 

- Сертификат за учество на обука за 
Проценка на ризик на работното 
место 18 – 20 мај 2009, Скопје 
(организирана обука од страна на 
Македонското здружение за заштита 
при работа); 

- Certificate for successfully completed  
Auditor/Lead Auditor training course 
(OHSAS 18001:2007), 28 март – 1 
април 2009 година (организирана 
обука од страна на Excel 
Partnership); 

- Уверение за положен стручен испит 
за вршење на работите за 
управување и/или постапување со 
отпад, 2011 
 

 

животната средина, Физибилити студии, 
Апликации за А и Б интегрирана 
еколошка дозвола, ОВЖС студии, 
Планови за управување со отпад, и 
документација од областа на безбедност 
и здравје при работа  
 
2008 – 2011 - РИ - ОПУСПРОЕКТ ДОО – 
Скопје (помлад соработник за заштита на 
животна средина); 
 
2011 - ДГПУ ГЕИНГ Кребс унд Кифер 
Интернешенл и други, ДОО (инженер за 
животна средина и безбедност и здравје 
при работа) 
 

Публикации: 

- Scenario for decreased greenhouse 
gases emission in Macedonia by 
successful municipal solid waste 
management, (публикуван декември 
2008 год. во електронското списание 
Analytical journal – Environmental 
challenges in developing societies, 
Vol.1 No. 2); 

- Потенцијалите на Република 
Македонија за производство на 
биодизел, публикуван труд октомври 
2010 година во Зборникот на 
реферати – Книга 2, Меѓународно 
советување “ЕНЕРГЕТИКА 2010“, 
стр. 605 - 614“; 

- Sustainable municipal solid waste 
management in Macedonia, 
публикуван декември 2010 год., во 
SEEU REVIEW, Volume Six, Number 
One, 2010,  
стр. (123-143); 

- Engineering with modern materials for 
environmental protection from tailing 
dumps, публикуван 2011 год., во The 
XIV Balkan Mineral Processing 
Congress, Volume II str. (837 – 841); 

- Sustainable management with landfill 

2. Шест Месечен Извештај за 
состојбата со животна средина во 
Брод-Гнеотино, 2011; 

3. Физибилити студија за оправданост 
на договор за воспоставување на 
јавно приватно партнерство за 
реконструкција, управување и 
одржување на СРЦ Езеро Треска и 
базен Сарај, 2013; 

4. ОВЖС за Автопат А2, делница 
Кичево-Требеништа и автопат А3, 
делница  од раскрсница Требеништа  
(конекција А2) -  раскрсница 
Подмоље  - Охрид, 2013; 

5. Планови за управување со отпад од 
експлоатација на минерална 
суровина за ГД Гранит, 2013 



Drisla, Sustainable management with 
materials – economic justification of 
waste treatment, Second International 
Conference September 28 – 30 2011, 
Skopje, pp (157 – 166); 

- Постер – Поставеност на 
истражувањата за анализа на 
хиперакумулација на тешки метали 
кај растенија од фамилијата 
Brassicaceae во неколку загадени 
локалитетити во Македонија, IV 
Конгрес на Еколози, 2013 

Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално) 
- Управување со отпад, санитарно уредување на депонии; 
- Акумулација на тешки метали од растителни организми; 
- Контаминација на почва со тешки метали; 
- Изградба на автопатишта и други инфраструктурни објекти, хидроцентрали (влијанија врз медиуми и области на животна 

средина); 
- Експлоатација на површински копови; 
- Обновливи извори на енергија, енергетска ефикасност 

 
   42 Мираковски Дејан 

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, 
Дејан Ѓорги Мираковски, 11.11.1971, Штип 

Адреса, контакт податоци 
Ул.„Велко Влаховиќ“ бр.2/6 Штип 
E-mail : dejan.mirakovski@ugd.edu.mk 
Тел: 032/550-570 
 
 Кратка биографија (не повеќе од 
150 збора) 

Кратко работно искуство (не повеќе од 
200 збора) 

Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе од 5 студии (по 
избор на експертот) 

    



    2003-2008 
  Универзитет „Гоце Делчев“ 
Факултет за рударство, геологија и 
политехника 

Доктор на технички науки 
Област: Рударство, заштита на 
работна и животна средина 
1999-2002 

Универзитет „Кирил и Методиј“ 
Рударско- геолошки факултет 
Магистер на технички науки 

1992-1997 
Универзитет „Кирил и Методиј“ 
Рударско-геолошки факултет,  
Дипломиран рударски инженер  

� Стручно лице за безбедност и 
здравје при работа 

� Стручно лице за управување 
и/или постапување со отпад 

� Лиценца за изработка на 
рударски проекти 

� Активен експерт при UNDP во 
рамките Western Balkans Environment 
Program, 

� Национален експерт во 
изработката на катастарот на емисии 
на загадувачки супстанци во 
воздухот, изработен под контрола на 
Eвропската Агенција за животна 
средина - Топик  центарот за воздух. 
(European Environmental Agency EEA-
ATC)  

� Национален експерт во 
утврдување на методологија за 
формирање кадастар на емисии во 
РМ според CORINAIR. 

� Член е на комисијата за 
полагање на стручен испит - 

2007- 
Универзитет „Гоце Делчев“ Штип 
Факултет за природни и технички 
науки 
Асистент (2007-2008)  
Доцент (2008- 2013) 
Вонреден професор (2013-)  
Раководител на центарот за 
обебездување на квалитет при УГД 
(2008-),  
Продекан на ФПТН (2009-2011),  
Декан на Машински Факултет (2013-)  
 
        1997-2007 
Универзитет „Св.Кирил и Методој“ Скопје 
Рударско-геолошки факултет  
Помлад асистент (1997-2003),  
Асистент (2003-2007) 
        
 

Елаборат за заштита на животната средина за П.К. „Усје” –
ТИТАН Цементарница Усје,   март 2013 

Студија за процена на влијанијата на животната средина за
отворање, разработка и експлоатација на нови целини во
ревирот „Шута Расовача“ и „Језерина“ во рудникот „Лече“
Медвеѓа , март 2011. 

Елаборат за проценка на влијанијата врз животната средина 
за П.К. ''Љубош'' - ТИТАН Усје, 2007 

Елаборат за проценка на влијанијата врз животната средина 
за П.К. ''Говрлево'' ТИТАН Усје, 2007 

Елаборат за проценка на влијанијата врз животната средина 
за рудникот “Бучим“ Радовиш - Бучим дооел, 2007 

Елаборат за оцена на влијанието врз животната средина од 
работењето на рудниците за олово и цинк ''Злетово'' – 
Пробиштип - Индо Минерали и Метали, 2007 

„Mining Hot Spots in Macedonia – Legacy, Liability, Legislation“, 
Public awearnes incresing program, Клучен експерт, WESTERN 
BALKANS ENVIRONMENTAL PROGRAME, 2009 UDNP 
SKOPJE.  

Minig for Closure, Environment and Security (ENVSEC) Initiative 
in South Eastern Europe (SEE). 2007-2011, Клучен експерт и
Председател на националниот комитет на Р.М., JOINT 
PROJECT - NATO, OSCE, UNEP. 

BOR REGIONAL DEVELOPMENT PROJECT 
Consulting Services Site Investigations, Technical/Organisational 
Planning and Determination of Environmental Impact 
Assessment and Preparation of Environmental Management 
Plans for the Remediation of the Tailing Dump facilities and 
Mining Waste Dump Sites at Bor Mining area. Клучен Експерт, 
CAS, WORLD BANK PROJECT 
 



 Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално) 
� Технологии за контрола на фугитивни емисии во екстрактивните индустрии,  
� Технологии за заштита на животна средина од индустриски загадувачи,  
� Технологии за експлотација на минрални суровини, 
� Менаџмент, управување и техно економски анализи на проекти во областа на заштита на животната средина и индустриски проекти во 

минералната индустрија, 
� Индустриска Вентилација,  
� Математичко (компјутерско) моделирање,  
� Програми за проценка на емисии во животна средина,  

Системи за мониторинг и контролни програми. 

 

43. Митровска Елена 
 



Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, 
Елена Аргир Митровска  08.07.1988 година во Скопје 

Адреса, контакт податоци: булл.АСНОМ бр.30/3-6, 1000 Скопје 
E-mail:    
Tel: 078 22 57 24  
e-mail: mitrovskaelena@yahoo.com  

Кратка биографија (не повеќе од 
150 збора) 

Кратко работно искуство (не повеќе 
од 200 збора) 

Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе 
од 5 студии (по избор на експертот) 

 Јас Елена Митровска со ЕМБГ 0807988455025 со 
живеалиште на бул. АСНОМ бр.30/3-6, 1000 
Скопје со број на лична карта А1022254 изјавувам 
дека поседувам знаење и вештини во областа на 
животната средина за да постапувам согласно 
Законските норми и  пред се моралните норми за 
заштита на животот и здравјето на луѓето. 
Поради мојот ангажман во последните 5 години во 
областа на животната средина се сретнав со 
голем број на настани кои ме доведоа до тоа да 
размислувам  на оваа тема како проблематика 
која би сакала да ја разработам понатака во моето 
делување како експерт во оваа област. Идеите 
кои се јавуваат како решавање на огромен број 
проблеми од областа на животната средина, 
заштита на здравјето на луѓето и подигнување на 
јавната свест за потребата од соодветно 
постапување при секојдневното делување и 
живеење кон природата и животната средина. 
Значењето на овие сегменти при разработка на 
сите проекти се дел од од моите водечки идеи за 
понатамошно делување. 
Од почетокот на моите ангажмани во областа на 
животната средина имам посетено повеќе 
конференции и настани од областа на заштита на 
животна средина, отпад, влијанија врз животната 
средина и штетни последици од дејности со кои се 
занимаваат во Република Македонија. 
Во последните 2 години работам на изработка на 
Елаборати за оценка од влијанијата врз 
животната средина, Програми за управување со 
отпад и Програми за спречување и превенција од 
создавање на отпад од пакување. Како 
надворешен соработник Управител со отпад на 
дадени компании во Р.Македонија се запознав и 
се судрив со голем број на проблематики кои ми 
дадоа повод да размислувам да бидам дел од 
листата на експерти во Р.Македонија. 
Моментално сум на посдипломски студии на 
правниот факултет, каде што ја разработувам 
мојата Магистерска тема во областа на 
Еколошкото право.Како сегмент од областа на 
животната средина сум засегната за Законските 

Потпретседател на невладина организација 
за заштита на животната средина 
ПЛАНКТОНИУМ Скопје од 15.05.2008 
година- во тек 

 Опис на работната позиција:  
Изведување,спроведување и организација на 
проектите,изработка на Елаборати за оценка на 
влијанијата врз животната средина,Програми за 
управување со отпад, Програми за превенција и 
спречување за создавање на отпад од пакување, 
надворешен соработник Управител со отпад и 
стручни мислења од областа заштита на животната 
средина и заштита на животот и здравјето на луѓето, 
Управител со отпад во повеќе компании на ниво на 
Република МакедонијаОд почетокот на моите 
ангажмани во областа на животната средина имам 
посетено повеќе конференции и настани од областа 
на заштита на животна средина, отпад, влијанија врз 
животната средина и штетни последици од дејности 
со кои се занимаваат во Република Македонија, ги 
имам посетено сите конференции организирани од 
страна на Министерството за животна средина и 
просторно планирање во последните две 
години.Посета на конференции кои се организираат 
од страна на невладинит сектор засегнати од 
штетните влијанија врз животната средина 

 
   
 

 

1.Елаборат за оценка на влијанијата 
врз животната средина за млин 

2.Елаборат за оценка на влијанијата 
врз животната средина за 
складирање и третман на отпад од 
пластика 

3.Елаборат за оценка на влијанијата 
врз животната средина за 
производство на прехрамбени 
производи 

4.Елаборат за оценка од влијанијата 
врз животната средина за 
занаетчиски работилници 

5.Елаборат за оценка од влијанија врз 
животната средина за компании за 
производство на најразлични видови 
производи.  



 

 

 44. Мустафа Ерхан 
Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, 
Ерхан Илкер Мустафа 15.12.1978 Скопје 
Адреса, контакт податоци 
E-mail: erhan@inkohem.com.mk 
Tel:  0038978414815 
Кратка биографија (не повеќе од 
150 збора) 

Кратко работно искуство (не повеќе 
од 200 збора) 

Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе 
од 5 студии (по избор на експертот) 

    
Образование; 
1993-1997 “Раде Јовчевски 
Корчагин“-Скопје 

 
1997-2002 Гази Универзитет 
Фармацевски Факултет-Анкара 

 
Постдипломски:Екологија,  
Менаџмент на води и водни 
ресурси 
 
Обуки за мембраска технологија 
за отпадни води  во Базел 

 
Јазици: 
Македонски,Турски,Англиски 
 
Компјутерски вештини: 
-Microsoft Office,AutoCad 

 
Вработен во ИНКОХЕМ ДОО 
Скопје 

 

-Учество во технолошки 
дизајн,изградба и 
управување на 
станицата за отпадни 
води ТАВ 
Аеродром“Александар 
Велики“ Скопје.  

-Учество во технолошки 
дизајн,изградба и 
управување на 
станицата за отпадни 
води КЕМЕТ Скопје. 

-Учество во техношки 
дизајн на станицата за 
отпадни води Липково. 

-Учество во техничко 
решение и дизајн за 
отпадните води на 
аеродром “Адем 
Јашари“ во Приштина. 

-Учество во технолошки 
дизајн за реверсна 
осмоза. 

-Учество на 3W Семинар 

Учество во изработка на ОВЖС за ТАВ 
Аеродроми Скопје 



 Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално) 
Технологија,изведва и управување на станици за пречистување на отпадна вода од домакинства и индустрија. 
Управување со цврст отпад. 
 

 

  45 НИКОЛОСКА МАРИЈА    
 

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, 
Марија Слободан Николоска,  23.05.1978, Скопје 

Адреса, контакт податоци 
Ул.Ѓорги Поп Христов бр.6-4/1 1000 Скопје 
E-mail: marija.nikoloska78@gmail.com   
Tel: 070/773-003 

Кратка биографија (не повеќе 
од 
150 збора) 

Кратко работно искуство (не 
повеќе од 200 збора) 

Изработени студии за ОВЗЖС- не 
повеќе од 5 студии (по избор на 
експертот) 

Образование: Дипломиран инженер 
за заштита на животна средина  

1996 - 2002 Интердисциплинарни 
студии по инженерство на животната 
средина, Универзитет "Св. Кирил и 
Методиј" "Машински Факултет"  - 
Скопје 

 

Вработување: 
2010 – до денес “ЕкоМозаик” дооел 
Скопје  Друштво за техничко 
консултантски услуги 
www.ekomozaik.com 
Консултант за животна средина 
Учество при подготовка на : 
- Локални Акциони Еколошки 

Планови за Општина Карпош, 
Општина Чаир и Општина Гази Баба 

- Катастар на загадувачи на 
територија на Општина Карпош 

- Национален План за заштита на 
амбиенталниот воздух  

- Планови за редукција на емисии од 
Големи Согорувачки Инсталации 
(ГСИ) на РМ 2012-2017 година 

- Идентификација на негативни и 
позитивни влијанија од воведување 
на природен гас како енергенс 
 

-  Студија за оценка на влијание врз 
животната средина и социо – економските 
аспекти Железнички коридор VIII – Источна 
делница 
-Студија за оценка на влијание врз 
животната средина за Инсталација за 
производство на електрична и топлинска 
енергија преку горење на отпад во 
Североисточен плански регион 



 - Елаборати за заштита на животна 
средина 
 
 

2008 - 2009 Град Скопје  (Сектор за 
заштита на животна средина и 
природата) Помлад Соработник за 
заштита од бучава 

- Учество во изработка на 1 фаза од 
Студијата за одржлив развој на 
Град Скопје 

 
 

 Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално) 
 

 
46. НИКОЛОВСКА ТАЊА  
Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, 
ТАЊА ВАНЧО НИКОЛОВСКА 

20.01.1978 година Скопје 
Адреса, контакт податоци 
Адреса: 

  Бул. Јане Сандански 25-3/18 Скопје 

Телефон: 

  Мобилен тел: 070 70 96 16 

  Канцеларија: 02 52 06 099  

E-mail :  t.nikolovska@gmail.com Кратка биографија (не повеќе од 
150 збора) 

Кратко работно искуство (не повеќе од 
200 збора) 

Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе 
од 5 студии (по избор на експертот) 



Образование: Дипломиран 
инженер по заштита на животна 
средина (2001 год.) 

� Интердисциплинарни студии 
по инженерство на животната 
средина, Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј“ - Скопје 

Студии за педагошка 
доквалификација, група еколошки  
предмети (2004 год.) 

� „Педагошки Факултет” – 
Скопје, Универзитет ,,Св. 
Климент Охридски”  

 

- Јуни 2010 – „ЕкоМозаик“ Дооел, консултант 
за животна средина – учество во подготовка 
на локални и стратешки плански документи, 
ЛЕАП за општините Карпош, Чаир и Гази 
Баба; Катастар на загадувачи на територија 
на Општина Карпош; учество во подготовка 
на национални документи, Национален План 
за заштита на амбиенталниот воздух и 
планови за редукција на емисии од Големи 
Согорувачки Инсталации (ГСИ) на 
Република Македонија 2012-2017 година; 
План за вклучување на јавноста во процесот 
на подготовка на Национална Студија за 
тарифирање во секторот води;  изработка на 
Елаборати за заштита на животната средина 
за различни проекти;  учество во подготовка 
на генерална еколошка ревизија за дел од 
погоните на АД ОХИС, како и  

Учество во изработка на следните Студии    
за ОВЖС: 

- Студија за оценка на влијание врз 
животната средина за инсталација за 
производство на електрична и 
топлинска енергија преку горење на 
отпад во Северо – источниот плански 
регион; 

- Студија за оценка на влијание врз 
животната средина за Физибилити 
Студијата за македонски железници 
Коридор VIII – Источна делница;  

 



 

- UNIDO експерт за почисто 
производство во 
Националниот центар за 
почисто производство – 
Скопје (2011 год.) 

- Успешно завршен тренинг 
курс за Управување со 
медицински отпад,  
Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј”, Медицински 
Факултет Скопје, во 
рамките на Меѓународниот 
Тренинг Центар за 
Еколошки професионалци - 
Б.ЕН.А (2003 год.) 

- Обука за ЕМАС 
верификатори, Институт за 
акредитација на Република 
Македонија (2012 год.) 

 

 

 идентификација на позитивни и негативни 
 влијанија од воведување на природен гас 
како енергенс.  

- Ноември 2007 до Јуни 2009 - Град Скопје – 
Сектор за комунални работи, Помлад 
соработник за паркови и зеленило. 

- Јануари 2002 до Септември 2005 - Движење 
на екологистите на Македонија, Координатор 
на проекти за користење на обновливи 
извори на енергија и ублажување на 
климатските промени; „Развој на Мрежа на 
еколошки НВО - и во Југо - Источна Европа 
(SEEENN)“, Проектен асистент на SEEENN 
секретаријат во рамките на REReP програма 
за Југо Источна Европа. 

- Ноември 2003 до септември 2004, 
“Зајакнување на капацитетите на 
Министерството за животна средина и 
просторно планирање”, проект финансиран 
од ЕУ и раководен од Европската агенција 
за реконструкција, имплементиран од GOPA 
Consultants, член на работната група 5 во 
рамките на компонента 2 од проектот и 
учество во подготовка на Стратегија за 
подигање на јавната свест за животната 
средина.  

- Подготовка на оцена на влијанието врз 
животната средина за Студијата за 
можности за регулација на река 
Брегалница (мини акумулации, каскади, 
брани);  

 

 Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално) 
 

 

 

 47. НИКОВА  ЈУЛИЈАНА 
Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, 

Јулијана Љубомир Никова 

27.11.1971, Кочани 

Адреса, контакт податоци  



Адреса на живеење: бул. „Јане Сандански“, бр. 26/2/17, Скопје 

Адреса на работа: „Митрополит Теодосиј Гологанов“ бр. 44/1/4, 1000 Скопје | Тел/Факс: 02 3246 402 |  

Мобилен: 078 25 26 77  

Е-mail:  j.nikova@ema.com.mk 

Кратка биографија (не 
повеќе од 150 збора) 

Кратко работно искуство (не повеќе од 200 збора) Изработени студии за ОВЗЖС-не 
повеќе од 5 студии (по избор на 
експертот) 

Моментална работа: 
Друштво за еколошки 
консалтинг „ДЕКОНС-ЕМА“, 
Скопје 

Образование: Универзитет 
„Св. Кирил и Методиј“, 
Скопје, 

Технолошко-металуршки 
факултет, Скопје, базно 
неорганско инженерство,  

дипл.инж.технолог 

 

Компјутерски вештини:  

MS OFFICE 

 

Јазици: Англиски јазик  

 

 

 

 

 

 

2008-до сега: Друштво за еколошки консалтинг „ДЕКОНС-
ЕМА“, Скопје,  консултант за животна средина; 

2006-2008: „ГЕИНГ Кребс унд Киефер Интернешнл, Скопје-
консултант за животна средина. 

Во моето досегашно работење како консултант за животна 
средина, имам изработено голем број на: 

• Студии за оцена на влијанието на проектот врз 
животната средина; 

• Елаборати за заштита на животната средина; 

• Барања за интегрирано спречување и контрола на 
загадувањето (ИСКЗ); 

• Извештаи за Стратегиска оцена на животната 
средина; 

• Планови и програми за управување со отпад и 
бучава; 

• Специфични студии/проекти од областа на 
животната средина. 

За стекнување на нови знаења и искуства од областа на 
животната средина (ОВЖС, ИСКЗ, СОЖС, управување со 
отпад, бучава и сл.), имам посетено голем број на 
тренинзи, работилници, конференции, семинари и сл., меѓу 
кои ги издвојувам: 

• Работилница на тема „Квалитет на водата во мали 
водни тела”, 2007; 

• Семинар за Подготовка на Апликација за ИСКЗ 
дозвола-БАС Програма, 2007;  

• Семинар за „Енергетска Ефикасност“, МАЦЕФ, 2007 и 
2008; 

• Семинар за Проектирање на санитарни депонии, 2008; 

• ОВЖС за отворениот јагленокоп 
Брод-Гнеотино; 

• ОВЖС за постројка за 
комбинирано производство на 
електрична енергија и топлина 
ТЕТО; 

• ОВЖС од проширување и 
реконструкција на граничен 
премин Блаце; 

• ОВЖС за Пруга Кичево-Лин- 
граница со Република Албанија, 
дел од Коридор VIII; 

• ОВЖС од изградба и работа на 
хидроелектраната „Бошков Мост”. 

 



• Работилница на тема „Управување со отпадни води на 
локално ниво CARDS 2006“, 2008; 

• Работилница на тема „Заштита од бучава во животната 
средина“, 2011; 

• Националната конференција за СОЖС во Македонија, 
2011; 

• Tренинг „EMAS Verifiers“, 2012. 

Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално)  

• Студии за оцена на влијанието врз животната средина; 

• Елаборати за заштита на животната средина; 

• Барања за интегрирано спречување и контрола на загадувањето; 

• Извештаи за Стратегиска оцена на животната средина; 

• Планови и програми за управување со отпад и бучава; 

• Специфични студии/проекти од областа на животната средина. 

 
48. НИКОЛОСКА ЦВЕТАНКА 
Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, 
Цветанка Кирил Николоски 28.06.1964г. Прилеп, Република Македонија 
Адреса, контакт податоци 

 
Ул.,,Манчу Матак„ бр.9 Прилеп, Република Македонија 
Тел. 071/208-468, 
e-mail: cvetankanikoloska@yahoo.com  
Кратка биографија (не повеќе од 150 
збора) 

Кратко работно искуство (не повеќе 
од 200 збора) 

Изработени студии за ОВЗЖС- не 
повеќе од 5 студии (по избор на 



 
 
 
  експертот) 
Магистер по молекуларна биологија 
ПМФ - Свеучилипште во Загреб, 1993 
Дипломиран биолог – насока 
биохемија со физиологија  Природно 
математички факултет-Институт по 
биологија-Скопје 1987 
Објавени 5 научни труда: 

1.  Генотоксичен учинок на 
пестицидот Цинеб - С 65 и 
неговиот метаболит 
етилентиоуреа - III Југословенски 
симпозиум на микробна 
екологија,1991г 

2.  Остатоци на Охамyл во тутунот - 
XVI Симпозиум за тутун, Охрид, 
1993 

3.  Остатоци на Цинеб С - 65 и 
етилентиоуреа во тутун - XVIII 
Симпозиум за тутун, Охрид,1997 

4.  Присуство на анјонски тензиди 
во притоките и во литоралот  на 
Охридско Езеро- XV советување 
на хемичари и технолози во 
Македонија, Скопје, 1997г 

5.  Испитување на анјонски 
површински активни материи во 
Охридско Езеро и неговите 
притоки- IX  Симпозиум по 
Инструментална и Аналитичка 
Спектрофотометријаи 
Хроматографија - СИАС. 
Варна,1998 

Учество на поголем број 

1988-2005  АД ОХИС Скопје – 
помлад асистент во 
ИРИК - институт 

 
1988-1991 Изработка на практичен дел 
од магистерскиот труд во Лабараторија 
за биотехнологија и генетско 
инжењерство ПБФ, Загреб 

 
1991 Изработака на дел од 
магистерската работа – Институт за 
тутун, Прилеп 

 
1992  - Специјализација во 
лабараторија за биотехнологија 
Technicne Hochschule Darmstad, 
Германија 

 
1993-1994 Учесник во проектот за 
продукција на биомил и биоѓубриво од 
отпадните води на Охис 

 
2005 Член на Друштво за наука и 
уметност Прилеп  - 2005 

 
2005-2010  Локална самоуправа 
Прилеп  - Овластен инспектор за 
животна средина 

Не сум изработувала студи за ОВЖС , 
но сум учествувала во повеќе јавни 
расправи во постапката на ОВЖС. 

 
Сум спроведувала постапки за Б 
интегрирани еколошки дозволи во 
повеке од 40 инсталации како Овластен 
инспектор за животна средина 

 
Сум спроведувала постапки за 
елаборати за заштита на животна 
средина во повеќе од 40 инсталации 
како Овластен инспектор за животна 
средина 



 
 
 

работилница и обуки за EIA, ISKZ и 
други работилници и обуки 
позврзани со законодавството за 
животна средина 
Јазици:  активно: 
англиски , српски и македонски 
пасивно: германски 

Компјутерски вештини: Word, Excel, 
Power Point, Outlook, Front page, 
Internet explorer, Linux 

  

Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално) 
Ископ на минерални суровини, индустриски капацитети, управување со отпад, угостителски објекти. 

 
 
49. ПЕЈЧИНОВСКА-АНДОНОВА СЛАВЈАНКА 
Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, 
Славјанка  Петар Пејчиновска-Андонова 
15.02.1963 год Скопје 
Адреса, контакт податоци 
Адреса на живеење 
Ул. Бриселска 4 
1000 Скопје 
Адреса на канцеларија 
Ул. Лондонска бр. 19 
канцеларија 31, I спрат 
1000 Скопје 
Телефон 
Мобилен тел: 078 365 598 
Домашен тел: 3072 891 
Канцеларија:  02 5206099 
Е-mail адреса: spandonova@gmail.com  

Кратка биографија (не повеќе од 150 
збора) 

Кратко работно искуство (не повеќе од 
200 збора) 

Изработени извештаи за СОЖС- 
не повеќе од 5 (по избор на 



 
 
 
  експертот) 

Родена  сум  и  израсната  во 
Скопје каде завршив Технолошко- 
Металуршки Факултет (1986 год) и сега 
сум запишана на Постдипломски студии 
– Инжинерство на животна средина. 

 

Специфичното  знаење  и алатки 
за  ОВЖС/СОЖС  ги  имам  стекнато 
преку различни обуки на теми: 
Процедури на различните донатори за 
спроведување  за EIA и SEA и мерки за 
ублажување на влијанијата (World Bank, 
USAID, EU, EBRD, UNIDO), Концепт и 
алатки за SEA, Софтверски пакети за 
предвидување на влијанијата врз 
животната средина од технолошките 
процеси  -  SUPER  PRO  и  HYSIS, 
Анализа на влијанијата врз животната 
средина  користејќи  ја  техниката  со 
повеќе критериуми (MCDA). 

 

Учествував на        меѓународни 
конференции   (Бостон   -   2005,   Прага 
2006 и Гана 2009 год.) поврзани со 
темите EIA/SEA; 

 

Член  сум  на  меѓународната 
организација за оценка на влијание врз 
животната средина- International 
Assossiation  for  Impact  Assessment  од 
2005 год. 

 

Оценувач сум при акредитација на 
лаборатории   и   инспекциски   тела   во 

Широк дијапазон на разновидно искуство: 
a) Асистент во Производство – ОКТА 
Рафинерија (1988 – 1990) 

b) Проектен Менаџер за софистицирана 
аналитичка опрема за испитување на 
загадувачки материи во вода, воздух, 
почва и аналитички методи за нивно 
следење и испитување – Hewlett Packard 
(1996-2000) 

c)  Проектен Менаџер за иницирање и 
спроведување на проекти од областа на 
животна средина и неколку директно 
поврзани со темите EIA/SEA меѓународна 
институција - Регионален Центар за 
животна средина на Централна и Источна 
Европа - Канцеларија во Македонија 
(2000-2006) 

d) Консултант за животна средина - 
подготовка на стратешки национални и 
локални плански документи како 
Националната Стратегија за 
приближување на националното 
законодавство од областа на животна 
средина со ЕУ законодавството 
вклучувајќи го и секторот ХОРИЗОНТАЛА, 
НЕАП II (Национален Еколошки Акционен 
План II - ВОЗДУХ), ЛЕАП (Локален 
Еколошки Акционен План) за Општините 
Македонски Брод, Ранковце, Могила и 
Бутел, Национален Мастер План за 
фазно отстранување на оловниот бензин, 
Национална методологија за изработка на 
ЛЕАП-развој на ДПСИР методологија, 

a) Подготовка          на          EIA 
прелиминарна  студија  (IEE 
level) за оценка на влијанијата 
на пречистителната станица за 
град Скопје врз социо- 
економскиот  живот  и 
животната средина користејќи 
Леополд Матрица, Листи за 
одредување на опсегот и други 
техники   при   идентификација 
на позитивните и негативните 
аспекти и предлагање на План 
за ублажување и Мониторинг 
План  (финансирано  од 
Јапонска   Влада   –   JICA   во 
2009); 

b) Физибилити       студија      за 
воведување на еко-ознака за 
група  производи  БОИ  и 
ЛАКОВИ и оценка на влијание 
врз животната средина при 
целиот животен циклус на 
производот (финансирано од 
МЖСПП во 2008) 

c)   Извештај  за  ефикасноста на 
спроведувањето на постапките 
за EIA и SEA во практиката во 
Република Македонија (е-НВО 
Македонски  Зелен     Центар 
финансиран од European Fund 
for Balkans во 2009) 

d) подготовка       на       тренинг 
материјал и испорака на Обуки 



 
 
 
Институтот за акредитација. 

 

UNIDO  експерт  за  почисто 
производство сум во Националниот 
Цeнтар за почисто производство. 

 
 
Комуникативна личност сум, одржувам 
одлични релации со луѓето околу мене, 
исполнителна и посветена на работата 
и договореното. 

UNDP Извештај за Милениумските 
развојни цели MDG 7 – Одржливост на 
животната средина  и др.; подготовка на 
закони и подзаконски акти за 
приближување на македонското 
законодавство од областа на животната 
средина со ЕУ законодавството од оваа 
област (Учествував во подготовката на 
Законот за води, Законот за животна 
средина - деловите за EIA, Правилник за 
увоз, извоз и транзит на отпад) и 
анализата на недостатоците во правната 
рамка при транспонирање на EIA 
Директивата и SEA Директивата во 
националното законодавство. 

за  почисто  производство  кое 
во себе ги вклучува аспектите 
на оценка на влијание врз 
животната средина, 
минимизирање  на  создавање 
на отпад, ефикасно користење 
на  енергија      и      ресурси, 
материјален и енергетски 
биланс  на    12    фирми    во 
Македонија и реализација на 
Проекти за Почисто 
производство во Клинички 
Центар и Силмак Јегуновце 
(финансирано од UNIDO преку 
Националниот Центар за 
почисто производство); 

Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално) 

 
50. ПЕТЕШЕВА ЈАСМИНКА 
Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, 
Јасминка Благој Петешева 
17.09.1965,  Штип 

Адреса, контакт податоци 
ул.Белградска бр.3 
2000, Штип, Р.Македонија 
е-маил: jasmina_home@yahoo.com 
тел: + 389 78 472 990 
тел: + 389 32 391 125 

Кратка биографија (не повеќе од 150 
збора) 

Кратко работно искуство (не повеќе 
од 200 збора) 

Изработени студии за ОВЗЖС- не 
повеќе од 5 студии (по избор на 



 
 
 

•  Образование 
- дип.геолошки инженер 
Рударско геолошки факултет - Штип 
Унив.Св.Кирил и Методи Скопје 

•  Јазик 
-Англиски 
-Српски 

• Технички вештини 
-MS Windows, MS Office package, GIS 
Software 

• Клучни квалификации 
-Планирање на инфраструктурни 
проекти 
-Управување со отпад 
-Управување со води 
-Изработка на Планови за управување 
со отопад 
-Изработка на ЛЕАП 

 
Од  1990 до денес вработена во 
ЈП "Исар" Штип 
Повеќегодишно   искуство   во 
изработката на Годишните програми за 
работа и Извештаи на ЈП "Исар" во 
областите,водоснабдување, 
одведување на отпадните води, 
управување со отпадот и оджување на 
јавното градско зеленило; 
Координатор   и   учесник   во      повеќе 
проекти од областа на заштита и 
унапредување на животната   средина 
имплементирани од Општина Штип; 
-„Подигање  на  свеста  на  граѓаните  за 
загадувањето на р. Брегалница со 
отпадни води“ -ЕУ ФАРЕ; 
Координатор на проект „Акциона 
Програма за унапредување на 
Општините  и    животната  средина  на 
Лот Штип“  (2001-2005) 
Проект  раководен  од  Министерството 
за  транспорт  и  врски,  финасиран  од 
ЕБОР; 
Физибили  студија  за  управување  и 
рециклирање на отпадни материјали за 
Општините Штип и Карбинци; 
Изготвувач:   СНВ   Холандска   развојна 
Агенција 
Позиција: одговорно лице од ЈП. 
Одговорно   лице  од  ЈП  "Исар"  при 
изработка на ЛЕАП на Општина Штип 
Одговорно  лице  од  ЈП  "Исар"  при 
изработка  на  План  и  програма   за 

експертот) 



 
 
 
 управување  со  отпад  на  Општина 

Штип(2009-2014) 
 

Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално) 
Водоснабдување и одведување на отпадни води 
Управување со отпад 
Изработка на Планови и програми за управување со отпад 
Елаборати за заштита на животната средина. 
Односи со јавноста при донсевување на одлуки за проценка на влијанието врз животната средина. 

 
51. ПЕТКОВСКИ ЉУБОМИР 
Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, 
Љубомир Радован Петковски, 16.12.1978, Скопје 

Адреса, контакт податоци 
Адреса на живеење: 
Париска 30, 1000 Скопје 
Адреса на работа: 
Дебарца 55а, 1000 Скопје 
Телефон: 
077 941 223; Е-mail: 
ljubomir.p@gmail.com 

Кратка биографија (не повеќе од 150 
збора) 

Кратко работно искуство (не повеќе 
од 200 збора) 

Изработени студии за ОВЗЖС- не 
повеќе од 5 студии (по избор на 
експертот) 

Образование: 
Дипломиран инженер за животна 
средина 

 
Искуство: 
6 години искуство во областа на 
животната средина, и тоа претежно на 
меѓународни    проекти    наменети    за 

АгБиз Програма на АРД, УСАИД 
Проект: Изготовка на СППА за Далвина 
АгроЛозар 
Крафтинг Груп 
Проект:  Практична  примена  на 
законските  барања  за  ОВЖС,  ИСКЗ  и 

 
Подготовка на Студија за оцена на 
Влијание врз Животна Средина за 
инсталација за екстракција на хром од 
индустриската депонија Југохром, 
Јегуновце (дел од тимот вклучен во 
изготвувањето) 



 
 
 
јакнење на капацитетите на различни 
целни групи: 

o  Невладини   организации   активни 
во областа заштита на животната 
средина 

o  Министерство за животна средина 
и просторно планирање 

o  Единици на локална самоуправа 
o  Други  институции  и  организации 

поврзани  со  заштитата  на 
животната средина 

Познавање на состојбите со животната 
средина на национално ниво 
Познавање на националното и 
европското  законодавство  за  заштита 
на животната средина 
Познавање        на        состојбите        со 
индустријата во земјата 
Одлични компјутерски вештини 

елаборати за заштита на животната 
средина 
Енвиро -Л Консалтинг 
Проект:  АгБиз  Програма  на  АРД, 
УСАИД - Подготовка на ЕДД и ППА 
истражувања 
Проект: Подготовка на Елаборат за 
оцена  на  Влијание  врз  Животна 
Средина од реконструкција и 
рехабилитација на 81 локален пат во 33 
општини во Р. Македонија, Фонд за 
Магистрални и Регионални патишта и 
Светска Банка 
Проект:  Зајакнување  на 
административните  капацитети  со  цел 
развивање  на  план  за  управување  со 
сливот на река Струмица во Република 
Македонија – Arcadis Belgium МЖСПП 
PM Ireland  
Проект: Управување  со отпадни води 
на локално ниво, Експерт за животна 
средина  и  ОВЖС,  Стратегија  за 
одлагање на мил од ПСОВ, Физибилити 
Студија за Пречистителна станица за 
отпадни води, Главен План за Води за 
град Прилеп, Физибилити Студија за 
санација на канализациона мрежа, ИПА 
Апликација за МЖСПП 

Студија за Оцена на Влијание врз 
Животна Средина за Пречистителна 
станица за отпадни води за 95.000 
жители за Прилеп, Општина Прилеп 



 
 
 
 ECOLAS NV, Белгија 

Проект на Европска Комисија: 
“Environmental Administration in the 
former Yugoslav Republic of Macedonia 
and Benefits Assessment for fYRoM and 
other countries of South Eastern Europe” 

 

Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално) 
- Барања за интегрирани еколошки дозволи/дозволи за усогласување со оперативен план 
- Извештаи за стратегиска оцена на влијанија врз животната средина 
- Студии за оцена на влијанија врз животната средина 
- Елаборати за заштита на животната средина 
- Планови и програми за управување со отпад 
- Изработка на Локални еколошки акциони планови 
- Проекти за заштита на животната средина 

 
52. ПЕТРОВСКА АНА 
Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, 
Ана Богољуб Петровска, 06.07.1962, Скопје 

Адреса, контакт податоци 
Ул. Востаничка бр. 57/6 

Кратка биографија (не повеќе од 150 
збора) 
-  Образование: 
o  Дипломиран инжинер архитект 
o  Постипломски студии за управување 

со животна средина и пејсаж во 
Софија 

o  Обуки за Оцена на влијанија врз 
животната средина и Еколошка 
Ревизија (2001/2002) 

-  Учесник во изработката на 

Кратко работно искуство (не повеќе 
од 200 збора) 
-  Градежен институт Македонија 

(1988-1997) - архитект 
-  Јавно претпријатие за просторни и 

урбанистички планови (1997-2002) – 
просторен планер 

-  АБЦ Консалтинг (2002-2004), 
експерт за управување со отпад и 
социо-економско истражување. 

-  ДХВ, Холандска консултинг фирма 

Изработени студии за ОВЗЖС- не 
повеќе од 5 студии (по избор на 
експертот) 
o  Судија за ОВЖС – Автопат 

Миладиновци-Свети Николе-Штип 
o  Судија за ОВЖС – Автопат 

Миладиновци-Свети Николе-Штип 
o  Судија за ОВЖС – 400 кВ Далекувод 

Штип-Граница со Бугарија 



 
 
 

просторни планови: 
o  Просторен план на РМ 
o  ПП за заштитните зони за изворот 

Рашче 
-  Поважни проекти: 
o  Фризибилити студија за управување 

со отпад во југозападна Македонија 
o  Национален план за управување со 

цврст отпад (2004/2005) 
o  Краткорочен експерт на повеќе 

КАРДС проекти 
o  Национална стратегија за 

инвестиции во животната средина 
o  База на податоци за состојбата на 

животната средина во општините во 
РМ 

o  Прирачник за спроведување на 
законодавството за животна 
средина на локално ниво 

o  Трансгранична дијагностичка 
анализа на Преспа Парк 

o  Физибилити студија и Техничка 
документација за управување со 
отпадните води во општина Сарај 

(2004-2005), експерт за управување 
со отпад. 

-  ПМ, Ирска консултинг фирма (2005- 
2006), експерт за планирање на 
инвестиции во животната средина. 

-  Регионален центар за заштита на 
животната средина, РЕЦ, 
кнацеларија во Македонија (2006- 
тековно), Раководител на проекти 

-  Соработник на следните компании: 
o  Простор ДОО, Куманово, 
o  Чакар & Партнерс, Скопје 
o  РИКОМ, ДОО, Скопје 

 

Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално) 
o  Просторно планирање / користење на земјиштето 
o  Социо-економски влијанија 
o  Управување со цврст отпад 
o  Управување со води 

 

53. ПЕТРОВСКА СВЕТЛАНА 
Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, 
Светлана Љубиша Петровска, 27.10.1960 Скопје 



 
 
 

Адреса, контакт податоци 
ЦеПроСАРД Скопје 
ул. Орце Николов, бр.155-5/2 Скопје 
тел.02-3061 391 
моб.тел.072-253-004 
svetlana.petrovska@ceprosard.org.mk 
Кратка биографија (не повеќе од 150 
збора) 

Кратко работно искуство (не повеќе 
од 200 збора) 

Изработени студии за ОВЗЖС- не 
повеќе од 5 студии (по избор на 
експертот) 

-  Магистерски   студии   по   екологија, 
магистерски  труд  "Управување  со 
отпадни води во општините со анализа 
на можности за    искористување на 
продуктите од пречистувањето". 
 
- Дипломиран градежен инжињер 
 
-  Сертификат  за     проектирање  на 
депонии за неопасен отпад 
 
- Сертификат за изработка на проекти 
финансирани од ИПА фондот на ЕУ. 
 
-   Главен   инжињер   во   Р.   Бањани   - 
водење на работниот циклус, 
комуникација со надворешни институти, 
раководење со лабораторијата за 
испитување на квалитет на материјалот 
и одржување и заштита  на работна и 
животната средина. 
 
- Со ИРМ - РЖС – Скопје спроведувње 
на     испитувања     на     амбиенталниот 

-Јули 1986 - 2007-главен оперативен 
инжињер во сепарација во Рудници 
Бањани АД Скопје. 
 
-Ноември 2006 до ноември 2008 - 
надворешен соработник на РИ Опус 
проект, активно учество во изработката 
на проекти во областа на заштита на 
животната средина 
 
-Февруари  2008  година  до  денес- 
менаџер на ЗГ ЦеПроСАРД   Скопје со 
активно учество во реализација на 
проекти финансирани од странски 
донатори. 
 
-Учество  на  обуки  и  едукација  во 
областа на заштита на животната 
средина во организација на: 
E.А за Rekonstrukcija, ГЕФ, МЖСПП- 
канцаларија за ПОПс, NTUA - TUC-TMF 
Србија и Универзитет  "Кирил и Методиј" 
ТМФ, Градежен факултет, Британска 
амбасата, ТАМ-БАС Програма, Институт 

1.  Студија    за    одржлив    развој    на 
руралните региони во Р. Македонија 
од аспект на третман на отпадните 
води и управувањето со цврстиот 
отпад 

2.  Студија за потребата од изведба на 
пречистителни станици во руралните 
региониво  Р.Македонија  од  аспект 
на третман на комуналните отпадни 
води 

3.  Студија  за  оценка  на  влијание  на 
објект  за  реконструкција  врз 
животната   средина    во 
с.Добромири,Бач, 
Гермијан,Новаци,Живојно,ДолноАгл 
арци, Градежница  и Вевчани 

4.  Апликација  за ИСКЗ  А дозвола  за 
ТЕЦ  Осломеј Кичево 

 
5. Учествув во изработка на преку 50 
елаборати  за  оцена  на  влијание  и 
Апликации за ИСКЗ за добивање на А и 
Б  интегрирани  еколошки  дозволи 
(назначени  во  портфолиото  за  мојата 



 
 
 
воздух во околината на Р.Бањани. 
 
- Добитник на плакета од Програмата за 
заштита и унапредување на животната 
средина и културно наследство на Форд 
Мотор Компанија, 2000 год. 
 
- ОВЖС со изработување на елаборати, 
студии и апликации за ИСКЗ. 
 
-  Менаџер     на     ЦеПроСАРД-Скопје 
изработката  и    имплементирање    на 
проекти од странски донатори (СНВ, 
СИДА, ГТЗ, Светска банка, ФАО). 
 
- Јазици -англиски 

за  сточарство - Земјоделски факултет и 
Г.И.Македонија. 
 
Работно искуство во ОВЖС : повеќе од 
50  изработени  елаборати  и  апликации 
за ИСКЗ за добивање на    А и Б 
интегрирана еколошка дозвола; 
 
Изработка на идеен и главен проект на 
депонија  за    комунален     отпад    во 
о.Ранковце, 
 
Студии за управување со отпадни води 
и отпад во руралните региони во 
Македонија; 
 
Одржани обуки за советниците на АПРЗ 
за потребата од ИСКЗ - Б дозвола во 6 
центри во Македонија, 
 
Учество во фаза на истражување на 
проект  "Промоција      на      одржливи 
земјоделски практики, енергетска 
ефикасност  и      искористување      на 
обновливи извори на енергија во 
руралните заедници на Република 
Македонија". 
 
Активен член на ЗГ Жетва на знаење и 
член  на   Македонско    здружение    за 
заштита при работа. 

работа меѓу кои Апликација  за ИСКЗ А 
дозвола  асфалтни  бази  на  Македонија 
пат,  Депонија  Мелци   Кавадарци 
Живинарска   фарма  Маја   компани, 
Кадино Скопско...) Доколку е потребно со 
задоволство ќе дополнам текстот со 
потребните  информации  на  ваше 
барање. 

Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално) 
Земајќи го во предвид моето работно искуство во рударството и градежништво, познавање на работа во сите фази на 



 
 
 
градба на инжињерски објекти како и понатамошната едукација со магистратурата на екологија, јас преферирам на област 
на делување за ОВЖС на  постоечки и новопроектирани градежни  објекти како комунални депонии, пречистителни станоци, 
автопатишта, рудници, асфалтни бази. Изработка на Студии за оцена на влијание врз животната средина, Елаборати за 
заштита на животната средина, Планови и прорами за управување со отпад и отпадни води, ИСКЗ апликации за А и Б 
дозвола, специфични студии/проекти за медиуми на животната средина, енергетската ефикасност и обновливите извори на 
енергија 

    
  54. Ралева Елизабета 

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, 
Елизабета, Борис, Ралева, 23.07.1975г. Кавадарци 

Адреса, контакт податоци  Никола Парапунов бр 27 1/48 Скопје 
E-mail: elizabeta.raleva@gim.com.mk 
Tel: 070/337102  02/3091923  

Кратка биографија (не повеќе 
од 
150 збора) 

Кратко работно искуство (не повеќе 
од 200 збора) 

Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе 
од 5 студии (по избор на експертот) 

    Елизабета Ралева (род. 
Митревска),  
дипл.инж.геолог,2001 г. на 
Рударско-геолошки факултет 
во Штип, на катедра за 
петрографија и минералогија. 
Вработена во ГИ 
"Македонија"А.Д. на позиција 
одговорен инженер, каде 
работи околу 5 години.  

Во текот на своето вработување работи 
на повеќе елаборати, проекти и студии, 
особено се интересира за минералните 
суровини, нивното истражување  и 
експлоатација, како и влијанието врз 
животната средина. Поседува "Лиценца 
за изработка на геолошка 
документација, издадена од 
Министерството за економија". 
 

1.Студија за оцена на влијанието врз 
животната средина Мермерен комбинат 
Прилеп-Сивец-2013 - дел од експертски тим; 
2.Елаборат за  заштита на ж.с.од х.г. истражни 
работи за дефинирање на можностите и 
условите за зафаќање на подземните води за 
наводнување на земјоделските површини за 
"Системот Грчиште" (2013) - носител на 
елаборат; 
3.Елаборат за  заштита на ж.с.од х.г. истражни 
работи за изградба на хидросистемот за 
зафаќање, дистрибуција и искористување на 
водите за новиот систем “ХС Миравци (2013)  - 
носител на елаборат; 
4.Елаборат за оцена на влијанието на 
деталните геолошки истражувања за песок и 
чакал врз ж.с. на локалитет "Ќупријан" 
с.Батинци - o.Студеничани (2013) - носител на 



Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално) 
Како геолошки инженер, често наоѓам примена на екологијата во сите проекти од нашата струка, било да се работи за 
геологија, хидрогеологија, инженерска геологија и геомеханика. Особено сакам да го истражувам влијанието на оваа 
мултидисциплинарна наука врз животната средина и да се залагам за измена на мистражните методи со што помал 
негативен удел врз животната средина. 

 

 
 

55. СИДЕРОВСКИ КОНСТАНТИН 
Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, 
Константин Ѓорѓи Сидеровски 
17.02.1968, Скопје 

Адреса, контакт податоци 
 

ул. Разловечко востание бр. 26/А-27 
1000 Скопје, Македонија 
e-mail: konstantin_siderovski@yahoo.com 
тел. + 389 75 240 885 

Кратка биографија (не повеќе од 150 
збора) 

Кратко работно искуство (не повеќе 
од 200 збора) 

Изработени студии за ОВЗЖС- не 
повеќе од 5 студии (по избор на 
експертот) 

 

•  Образование: 
-  1997 – Магистер по технички науки, 

Унив. „Св. Кирил и Методиј„ –Скопје 
-  1993 – Градежен инженер, 

Унив. „Св. Кирил и Методиј„ –Скопје 
 

•  Јазик: 
-  Македонски – мајчин јазик 
-  Англиски: 

o  читање – одлично 
o  пишување  – одлично 

o  конверзација – одлично 

• 1993 – 1999 
Институт за земјотресно инженерство и 
инженерска сеизмологија, Унив. „Св. 
Кирил и Методиј„ –Скопје, Асистент 

 

• 1999 – 2004 
Министерство за животна средина и 
просторно планирање 
Директор на Служба / Управа за 
заштита на животнта средина 

 

• 2004 – 2009 
Консалтинг во животна средина 

1. Студија за ОВЖС за фарма на ветер 
во општина Штип, INVALL (Шпанија); 
2009 
2. Студија за ОВЖС за фарма на ветер 
во општините К.Паланка, Ранковце и 
Ст.Нагоричане, INVALL (Шпанија); 2009 
3. Студија за ОВЖС за фарма на ветер 
во општина Свети Николе, INVALL 
(Шпанија); 2009 
4. Студија за ОВЖС за фарма на ветер 
на ЕЛЕМ во општина Богданци; 2009 



 
 
 
 

• Технички вештини: 
Ms Windows OS, MS Office package; 
Corel Draw; CAD & GIS Software. 

 

• Клучни квалификации: 
-  Технички дисциплини 
-  Заштита на, и управување со, 
животна средина 

-  Управување со отпад 
-  ОВЖС 
-  Планирање на инфраструктурни 
проекти 

-  Апроксимација на законодавство кон 
ЕУ / пред-пристапен инструмент – 
ИПА 

-  Градење на капацитети и 
институционално зајакнување 

Значајни проекти: 
-  Проекти на ЕУ 
(име на проект / позиција во проект): 
√   Национален план за управување 
со отпад и физибилити студии 
(2004 - 2005) / Сениор експерт 

√   Зајакнување на управувањето со 
ж.средина (2005-2007) / Заменик 
раоводител на проект 

√   Управување со отпадни води – 
град Прилеп (2007) / Сениор 
експерт 

√   Подршка на процесот на 
децентрализација (2008) / Сениор 
екпсерт 

-  Други проекти: 
√   Зајакнување на капацитетите на 
ЕЛС во сферата на управување со 
ж.средина (2007) / ЗЕЛС / 
Раководител на проект 

√   Национална стратегија за 
инвестиции во ж.средина (2007- 
2008) / ADA / Сениор експерт за 
управување со отпад 

√   Анализа на пазарот на 
професионални услуги во 
ж.средина (2008) / UNDP / 
раководител на проект 

5. Студија за ОВЖС за далновод на 
МЕПСО Штип (Р.Македонија) – Ниш 
(Р.Србија); 2009 / 2010 

√ 
-  ОВЖС: 
Одговорен експерт за изработка на 
студии за ОВЖС 



 
 
 
 -  Управување со отпад 

Физибилити студии за управување со 
отпад 
Локални планови за управување со 
отпад 

 

• 2009 - 
Управител на Емпириа ЕМС, 
консултантска компанија 

-  ОВЖС: 
Одговорен експерт за изработка на 
студии за ОВЖС 

-  Управување со отпад 
Одговорен експерт 

 

Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално) 
• Инфраструктурни проекти 
• Управување со отпад, вклучително инфраструктура за постапување со отпад 
• Управување со отпадни води, вклучително пречистителни станици 
• Водостопански проекти 
• Енергетика, вклучително производство (електрани) и пренос на енергија, далноводи и др. 
• Цевоводи за пренос на гас, нафта или хемикалии 
• Хидро-технички објекти (ХТО), вклучително брани 
• Изградба на сообраќајна инфраструктура 
• Екстракција и експлоатација на минерални суровини, каменоломи, итн. 
• Индустрија на минерали, вклучително производство на цемент, стакло, итн 
• Индустрија на гума, текстилна, кожна, дрвна и индустрија за хартија 
• Интензивно живинарство и свињарство 

Други објекти (според Уредбата за определување на проектите и за критериумите врз основа на кои се утврдува потребата 
за спроведување на постапката за ОВЖС), Прилог II, точки 11, 12, 14, 15 и 16.) 

 

56.Сотировска Маја 
Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање 
Маја Димитрија Сотировска, 05.03.1982 Скопје 



Адреса, контакт податоци 
Бул.Партизански Одреди 59/4-19, Скопје 
E-mail: sotirovska.maja@yahoo.com ; maja.sotirovska@makpetrol.com.mk  
 Tel: 070 341 623  

Кратка биографија (не повеќе од 
150 збора) 

Кратко работно искуство (не повеќе 
од 200 збора) 

Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе 
од 5 студии (по избор на експертот) 

    
Изработени студии за СЕА- не 
повеќе од 5 студии (по избор на 
експертот) 

Кратка биографија (не повеќе од 150 
збора) 

Bra~en status: Ma`ena 

 Nacionalnost: Makedonka  

2007-2012 g. Magister na ekonomski nauki 
od oblasta na Ekolo{ka ekonomija 

Nau~en institut za biznis ekonomija-
Skopje, Studii od oblasta na Ekolo{ka 
ekonomija 

2000-2005 g. [umarski Fakultet- Skopje, 
Univerzitet "Sv. Kiril i Metodij" 

Otsek: Ozelenuvawe i unapreduvawe na 
`ivotnata sredina 

 

2004 g. Seminar i rabotilnica, "Obnovliva 

energija", stipendist na Board of European 

Students of Technology na univerzitetot “La 

Sapienza", vo Rim, Italija.  

2007 g. Certificiran interen proveruva~ 

(ISO/DIS 19011) na Sistemot za 

Кратко работно искуство (не повеќе 
од 200 збора) 

2006 g., vrabotena vo Makpetrol A.D. - 
Skopje, vo Direkcijata za standardizacija, 
kvalitet i ekologija kako Samostoen 
referent za upravuvawe so `ivotnata 
sredina i Upravitel so otpad.  

Implementirawe i kontinuirano 

podobruvawe na sistemot za upravuvawe 

so `ivotnata sredina ISO 14001 i sistemot 

za upravuvawe so kvalitet  ISO 9001. 

 

 

-Kontinuirano sledewe na zakonskata 

regulativa od oblasta na `ivotnata sredina; 

-Izrabotka na katastarot na zagaduva~i-

otpadna voda, otpad i vozduh;  

-Sledewe na programite na elaboratite za 

ocena na vlijanieto vrz `ivotnata sredina -

/ 



upravuvawe so kvalitet ISO 9001 i Sistemot 

za upravuvawe so `ivotnata sredina ISO 

14001. 

2011 g. Upravitel so otpad, Uverenie za 

polo`en stru~en ispit za vr{ewe na rabotite 

za upravuvawe i/ili postapuvawe so otpad, 

pri Ministerstvoto za `ivotna sredina i 

prostorno planirawe 

2012 g. Obuka za obu~uva~i od Centar za 

obrazovanie po menaxment Motiva. 

2013 g. Ekspert za strategiska ocena za 

`ivotnata sredina, pri Min. za `ivotna 

sredina i prostorno planirawe 

Stranski jazici: 

Angliski,  (odli~no poznavawe) 

Italijanski (sredno poznavawe) 

Tehni~ko poznavawe na:  

MS Word, Excel, Power Point, Corel 

Graphics.  

EIA;  

-Izrabotka na godi{en izve{taj za IPPC 

dozvola;  

-Evidencija i podgotovka na izve{tai za 

upravuvawe so otpad (opasen otpad, 

komercijalen otpad, elektronski otpad, 

otpad od baterii i akumulatori, otpadni 

masla, otpad od pakuvawe) do kolektiven 

postapuva~ i Ministerstvo za `ivotna 

sredina i prostorno planirawe-konsolidiran 

izve{taj; 

-Kontiniran monitoring na izvorite na emisii 

na site mediumi na `ivotnata sredina. 

(voda, vozduh, po~va). 

 



Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално) 
 

Implementirawe i kontinuirano podobruvawe na sistemot za Upravuvawe so `ivotnata sredina ISO 14001 i na sistemot za Upravuvawe 
so kvalitet ISO 9001. 

Upravuvawe so otpadot: opasen i komercijalen (отпад од пакување, електронски отпад, отпад од батерии и акумулатори, 
отпадни масла, опасен отпад и сл.). 

Kontinuiran monitoring na site mediumi na `ivotnata sredina. 

Izrabotka na izve{taии (konsolidiran, godi{en za IPPC). 

Usoglasuvawe so zakonskata regulativa od oblasta na `ivotnata sredina. 

 
57.Спасовска Валентина 
Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, 

Валентина, Драгомир, Спасовска.    родена на  25 06 1963 Кратово, Македонија 

Адреса, контакт податоци    ул. Егејска Македонија бр. 28 - Куманово, 

E-mail:   urbangis00@yahoo.com 

Tel: 031/412-498, моб. 075/381-206,  

Кратка биографија (не повеќе од 

150 збора) 

Кратко работно искуство (не повеќе од 
200 збора) 

Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе 
од 5 студии (по избор на експертот) 

1988 година дипломирав на Архитектонски 
факултет во Скопје каде се здобивам со 
диплома Дипломиран ижинер архитекта. 
Првото работно место ми е во 
проектантско претпријатие ДОО Простор 
во Куманово каде од 1988 година 
работам како проектант соработник, до 

Во текот на моето работното искуство имам 
изработени повеќе: 

Идејни, основни и изведбени проекти за 
станбени куќи и станбени згради, 
индустриски објекти, фарми, бензински 

1. Втора шанса- проект за рециклажа и 
заштита на животна средина со проверка на 
3Р. 

2. Вода извор на живот- проект за барање 
на решенија за санирање и намалување на 
загадувачи на води и водени ресурси. 



самостоен проектант. 
Од 1998 година работам како заменик на 
раководител во Ј.П. за просторни и 
урбанистички планови - Скопје, 
Подружница Куманово, каде се 
изготвуваа повеќе Просторни планови за 
одредени региони од земјава, како и 
урбанистички планови. 

Во ДОО Урбан Гис - друштво за просторни и 
урбанистички планови инжинеринг и др., 
работам од 2004 година како 
раководител на друштвото, во исто 
време завршувајќи ги работите како 
планер и проектант. 

пумпни станици, угостителски и деловни 
објекти со пратечки функции, 

Изработка на Урбанистички планови (ГУП, 
ДУП, ЛУПД, ДУПД, АУП, проекат за 
инфраструктура и др. ) 
Учество во изработка на проекти од областа 
на ОВЗЖС, 
Снимање на заштитени објекти 
(конзерваторски основи), 
Елаборати за против пожарна заштита,  
Вршење на Ревизии на проекти и планови, 

Вршење на надзор при градба на објекти.   

3. Земјата повикува за заштита - проект за 
барање на најсоодветни решенија за заштита 
на земјата. 
4. Ајде да засадиме дрвја- проект за 
значење на дрвјата и нивен допринос за 
здрава животна средина. 
5. Проект за Значење на санирање на 
загадувачи на живиот свет.  
 
 
 
 
 

Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално)  

Изработка на  

- Елаборати за заштита на животна средина  

- Инфраструктурни проекти 

- Проекти од областа на архитектурата и градежништво 

- Планови од областа на урбанизам 

 
 
58. СПИРОВСКА МЕНКА 
Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, 



 
 
 

Менка Аритон Спировска 
28.12.1951 Скопје 
Адреса, контакт податоци 
Ул.Ѓуро Ѓаковиќ бр.50 
Тел. 078 252 676 
e-mail: m.spirovska@ema.com.mk  
Кратка биографија (не повеќе од 150 
збора) 

Кратко работно искуство (не повеќе 
од 200 збора) 

Изработени студии за ОВЗЖС- не 
повеќе од 5 студии (по избор на 
експертот) 

Едукација: Дипломиран биолог 
Сертификати: експерт за изготвување 
на студии за оцена на влијание врз 
животната средина, за изготвување на 
извештаи за стратегиска оцена на 
животната средина, раководење со 
проектен циклус, ИПА регулативи, 
CITES процедури 
Вработувања: 
2007- денес  = ДЕКОНС ЕМА, 
консултантска куќа за животнта средина 
1997-2007 = МЖСПП, 
1978-1997 = Општина Гази Баба 
Познавање на странски јазици: 
англиски јазик 
Технички способности: MS Office 
Останати  способности:  член  на 
владини комисии; билатерални комисии 
и  експертски  групи  (ЕИА,   води   и 
биодиверзитет);  преговарачки  групи со 
земјите од соседтството ангажирани во 
изработката на договори за соработка 
Спроведени   курсеви:   Б.Е.Н.А  2005- 
2007/  ЕИА,  СЕА,  Заштита  на 

Специјалист од областа на Управување 
со животната средина со искуство од 
повеќе од 30 години, во следниве 
области: (а) процедури за Оценка на 
влијание врз животната средина на 
национално и меѓународно ниво; (б) 
управување со природата и 
биодиверзитетот; (в) управување со 
меѓународни прекугранични води; (г) 
политика и правна рамка за животната 
средина; (д) експертиза за изработката 
на  стратегии     за     управување     со 
животната средина, НЕАП-и и ЛЕАП-и; 
(ѓ) изработка на Стартегија и Акционен 
План за биодиверзитет;  (е) подготовка 
на Владината Стратегија и политика од 
областа на животната средина; и (ж) 
координација на проекти, финансирани 
од EU, GEF, WB, UNDP 
и билатерални донатори; (з) подготовка 
на Стратешки документи за 
Министерството, Годишна програма и 
план, извештаи, (ѕ) член на владините 
групи   за   подготовка   на   оперативни 

 
-  Студија за оценувањето на 

влијанието на проектот, врз 
животната средина од изведбата 
на санација на свлечиште кај 
населено место Ракотинци - 
општина Сопиште 

-  Ревизија на Оценка на Влијание 
врз  Животната Средина (ОВЖС) 
Студија - Финален Извештај 
граничен премин 

-  Студија за оценка на влијание 
врз животна средина, Ветропарк, 
Гевгелија 

-  Студија за оценка на влијанието 
врз животната средина - 
Ветропарк Крушево 



 
 
 
биодиверзитетот на национално и 
меѓународно ниво, Вовед во ЕИА 
процедурите во секторот за сточарство/ 
Министерството за Земјоделство, 
Зајакнување на капацитетите на 
Единиците  на  локална  самоуправа 
(ЕЛС) - обуки за спроведување на 
обврските согласно законската 
регулатива во областа на животната 
средина - ЗЕЛС, обуки за спроведување 
на Б-ИСКЗ процедури 2007/2008 

програми  за  идните  ИПА  фондови 
(втора - CBC компонента и трета- 
инфраструктурна компонента); (и) член 
на владини билатерални делегации, (ј) 
обучувач  во  ЗЕЛС  за  Законите 
поврзани со животната средина. 

 

Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално) 
- Студии за оцена на влијание врз животната средина 
- Елаборати за заштита на животната средина 
- Планови и програми за управување со отпад 
- Барања за интегрирано спречување и контрола на загадувањето 
- Изработка на Локални Еколошки Акциони Планови 
- Извештаи за Стратешка оцена на животнта средина 
- Специфични студии/проекти за медиуми во животна средина 

 

59. СТАНОЈОСКИ КИРЕ 
Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, 
Кире Блаже Станојоски   10.03.1978 год Скопје 
Адреса, контакт податоци 

 
Ул. 10 бр. 12 с. Долно Лисиче- Скопје тел. ++38970 380 170 email:kstanojoski@yahoo.com 
kstanojoski@opusproekt.com.mk  
Кратка биографија (не повеќе од 150 
збора) 

Кратко работно искуство (не повеќе 
од 200 збора) 

Изработени студии за ОВЗЖС- не 
повеќе од 5 студии (по избор на 
експертот) 

Образование: 
Институција УСО “Орце Николов“ 1992- 
1996 Квалификација: електричар - 

1.  Агенција за технолошки развој и 
еколошка заштита, АТРЕЗ доо - 
Скопје 2001-2004, инжењер по 

–  Хидросистем "Лошана" - Делчево 
–  Пречистителни станици и 

депонирање на цврст комунален 



 
 
 
електроничар 
Институција  “Св.Кирил и Методија“ 
1996-2001 
-Интердисциплинарни студии по 
инжинерство на животна средина - 
Квалификација: дипломиран инженер 
по заштита на животна средина 
Член во невладини организации: 
Организација наинженери еколози - 
Скопје    2001-2004 
Балкански центар за соработка 
2001/денес 
Компјутерски апликации 
Искуство во работа со MS offise (Word, 
Excel, Power Point) одлично познавање; 
Internet (одличнп познавање); Adobe 
Photoshot (солидно познавање) 

 
Познавање на јазик: 
Српско/хрватски (одлично); англиски 
јазик (солидно); руски јазик (одлично) 
Публикувани трудови 
• К. Станојоски, Ефекти од против 
ерозивни  мерки  во  сливот  на 
акумулација “Лошана“, Дипломска 
работа, Скопје, 2001 година; 
• К.Станојоски,     Б.Давитковски,     В. 
Ефремова,  Правни  аспекти  на 
заштитата на животната средина во 
општина Велес, Велес 2002 година; 
•  К.  Станојоски,  А.  Ефремов,  Е. 
Цекова, Загадување на воздухот во 
регионот  на  Велес  од  металуршкото 

заштита на животна средина 
2.  РИ - ОПУСПРОЕКТ доо Скопје, 

2005 - денес, инжењер по 
заштита на животна средина - 
консултант 

При работење во двете компании имам 
работено на: Изготвување на Студии за 
ОВЖС, Апликации за усогласување со 
оперативен план (А и Б), Апликации за 
изготвување на А и Б еколошки 
дозволи, Изготвување на еколошки 
елаборати, Проектирање на депонии за 
неопасен отпад, изготвување на 
извештаи од мерења на: емисии и 
имисии во воздухот, бучава, отпадни 
води, изготвување на програми за 
заштита на животната средина, давање 
на предлог на мерки за заштита и 
унапредување на животната средина. 
Надополнување на знаењето и размена 
на искуства имам извршено на повеќе 
семинари и работилници на 
територијата на Република Македонија 
и надвор од неа. 

отпад во Екосистемот на сливното 
подрачје на река Радика, 

–  Хидросистем Злетовица, 
–  Управување со цврст комунален 

отпад - општина Илинден, 
–  Автопат Е-75, Делница Табановце – 

Куманово, 



 
 
 
производство  на  цинк  и  олово,  Велес 
2002 година. 

  

Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално) 
Управувањето со отпадот (локални и регионални депонии, управување со отпад) 
Автопатишта 
Црна и обоена металургија 
Хидросистеми (пречистителни станици, акумулации, системи за пренос на вода) 

 

60. Станојевска Бојана 
 

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, 
Бојана Јован Станојевска 
27.12.1983, Скопје 

Адреса, контакт податоци: ул. Козле – 2 бр. 18А, Скопје 
E-mail:  b_stanojevska@yahoo.com 
Tel: +389 71 340 501  

Кратка биографија (не повеќе од 
150 збора) 

Кратко работно искуство (не повеќе 
од 200 збора) 

Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе 
од 5 студии (по избор на експертот) 



2007-Универзитет „Кирил и 
Методиј“ Правен Факултет 
Јустинијан Први, отсек 
политички науки 
2008- во тек: Постдипломски 
студии, Институт за 
социолошки и политичко 
правни истражувања, отсек: 
Комуникации 

2012-Меѓународна 
интердисциплинарна летна 
школа за зафаќање на 
јаглерод диоксид и 
складирање, Пекинг, Кина 

2010 – Меѓународна летна 
школа за енергетика, животна 
средина и одржлив развој, 
Осло, Норвешка 

 
 
 
 
 
 
 

2008 – Центар за климатски 
промени-Скопје,  

Локален координатор на 
проектите:  

- Градење на капацитетите за 
развој на проекти од климатски 
промени –CDM,  

- Почиста и поефективна 
индустрија во Македонија,  

Асистент на проектот: Зајакнување 
на капацитетите на МЖСПП за 
ИСКЗ и управување со опасен 
отпад 

2010-2013 – Hulla & Co Human 
Dynamics KG, Национален 
координатор за Македонија за 
РЕНА (Регионална еколошка 
мрежа за животна средина) 
 

Елаборат за инвестиционен објект 
канализационен систем за отпадни води 
за С. Брајковци, Балинци и Марвинци, 
Општина Валандово 

Елаборат за заштита на животната 
средина за Проект за инфраструктура за 
изведба на улица, с. Оморани 

Елаборат за заштита на животна 
средина за Проекти за инфраструктура 
за изведба на улица во село Мелница, 
Општина Чашка 

Елаборат за заштита на животна 
средина за Проекти за инфраструктура 
за улица во село Согле, Општина Чашка 

Елаборат за заштита на животна 
средина за хотелски комплекс базен со 
екоресторан во Желино, Општина 
Желино 

Локален Еколошки Акционен План за 
Општина Демир Капија и Локален Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално) 

• Инфраструктура (Изградба на регионални патишта, автопати, канализациони системи),  
• Индустриски капацитети,  
• Обновливи извори на енергија (ветерни електрани, хидро електрани, соларни централи),  
• Управување со отпад.     

 

 

61 Стефановска Ирена 

Име,татковоиме,ипрезиме,датаиместонараѓање, 
Ирена Милчо Стефановска, 01.08.1979 
Адреса,контактподатоци 



E-mail: stefanovskairena@gmail.com 
Tel:075 477 577 
Краткабиографија(неповеќеод 
150збора) 

Краткоработноискуство(неповеќе 
од200збора) 
 

ИзработенистудиизаОВЗЖС-неповеќе 
од5студии(поизборнаекспертот) 

Образование 

� Гиманзија "Раде Јовчевски 
Корчагин" 

� Универзитет Св."Кирил и 
Методиј" – Скопје, Република 
Македонија Машински Факултет 
– Интердисциплинарни студии по 
инженерство на животна средина 

� 2010 ГЕИНГ – Инженер за 
заштита на животна средина и 
одговорен за за ISO 14001 

� 2008 Енвиро-Ресурси, 
Соработник за заштита на 
животна средина 

� 2007 Еко-Свест, Соработник за 
заштита на животна средина 

Компјутерски вештини: 
Microsoft Office 
Познавање на јазици: 
Aнглиски јазик 
 

� Национална студија за 
тарифи за вода 

� Усогласување на ЕУ 
Директиви и македонско 
законодавство за 
биогорива и обновливи 
извори на енергија 

� Физибилити студија за 
управување со отпад за 
Град Скопје 

� Елаборат за заштита на 
животна средина за 
автоперална “Давос” 

� Физибилити Студија 
депонија Дрисла 

� Подготовка на 
Шестмесечен Извештај за 
состојбата со животната 
средина во Брод-Гнеотино, 
РЕК Битола 

� Елаборати за заштита на 
животната 
срединареконструкција на 
тротоари и асфалтирање 
на улици “Његошева”, 
“Бриселска”, 
“Будимпештанска”, 
“Стрезова” 

� Елаборат за заштита на 
животната срединаза 
рехабилитација на градско 
пристаниште Охрид 

� Елаборат за заштита на 

� Студија за оцена на влијанија врз 
животната срединаод изградба на ХЕЦ 
"Бошков Мост" 

� Студија за оцена на влијанија врз 
животната средина "Автопат А2, 
Делница Кичево-Требениште и на 
автопат А3, делници крстосница 
Требеништа (врска А2) -крстосница 
Подмоље – Охрид” 

� Физибилити Студија депонија Дрисла 
� Физибилити студија за управување 

соотпад за Град Скопјe 



животната срединаза 
рехабилитација на 
регионален пат Вељуса-
Водоча-Баница до 
раскрсница за Струмица 

� Елаборат за заштита на 
животната срединаза 
рехабилитација на систем 
за водоснабдување во 
Гостивар 

� Изработка на Елаборат за 
заштита на животна 
средина за Парк на 
Ветерни Електрани 
Богданци 

� Елаборат за заштита на 
животна срединаза 
реконструкција 
(проширување) и 
рехабилитација на 
постојниот државен пат 
А3/Р1312, делница Велес-
Кадрифаково 

Префериранаобластнаделување(неповеќеод100збора)(опцијално) 
-Елаборати за заштита на животна средина 
-Студии за оцена на влијание врз животната средина  
-Физибилити студии 
-Планови и програми за управување со отпад  

  -Изработка на Локални Еколошки Акциони Планови 

  62. Стојановска Марија 
Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, 

  Марија Борис Стојановска, 02.02.1976, Штип 

Адреса, контакт податоци:  ул.“ Генерал Михаило Апостолски”, бр.31/3, Штип, 2000 
E-mail:  m.stojanovska@sasa.com.mk ; marija_geo@yahoo.com  

 Tel: 075/ 209 626; 033/ 279 251  



Кратка биографија (не повеќе од 
150 збора) 

Кратко работно искуство (не повеќе од 
200 збора) 

Изработени студии за ОВЗЖС- не 
повеќе од 5 студии (по избор на 
експертот) 

    



- Магистер на технички науки- 
Инженерство на животна средина; 

- Дипломиран инженер геолог; 

- Сертифициран проверувач за ISO 
14001 и ISO 9001 стандарди; 

- Положен стручен испит за 
управување и/или постапување со 
отпад. 

 

Мај 2007- тековно вработена, Рудник 
САСА ДОО, М.Каменица 
Позиција- Инженер за екологија, 
Претставник на раководство за 
управување со животна средина 
согласно ISO 14001:2004 стандард, 
Управител за отпад. 
- Имплементација, одржување на ISO 

14001, ISO 9001 и OHSAS 18001 
стандарди; 

- Подготовка на апликација за добивање 
на А-интегрирана еколошка дозвола  за 
Рудник САСА, изработка на 
Оперативен план; 

- Идентификација на аспекти на влијание 
на животна средина, изготвување на 
програми со релевантни активности за 
нивно решавање;  

- Изработка на планови за постапување 
во случај на незгода или вонредна 
состојба за потенцијални незгоди или 
вонредни состојби кои би имале 
влијание на животната средина;  

- Контрола над операции кои имаат 
влијание над животна средина, 
изготвување на упатства за 
постапување со отпад, опасни 
материјали, обновливи извори на 
енергија и др., обука на вработени за 
постапување согласно упатства; 

- Мониторинг на води, почви, седименти, 
амбиентален воздух, бучава, отпад; 

- Изработка на планови, извештаи за 
заштита на животна средина, со 
предлог превентивни и корективни 
мерки.  

 

- Контрола и третман на рудничките 
дренажи во Рудник САСA ДОО, 
М.Каменица; 

- Заштита и унапредување на 
животната средина преку контрола на 
влијанието на производствените 
активности во Рудник САСА; 

- Контаминација на почвите во Рудник 
САСА; 

- Управување со отпад во Рудник 
САСА; 

- Мерки за минимизирање на 
влијанието од хидројаловиштата во 
Рудник САСА. 

 

 

 

 

 



 Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално) 
- Третман на отпадни води;  

- Контаминација и ремедијација на почви; 

- Управување со отпад; 

- Еколошки системски анализи; 

- Моделирање на животната средина. 
  

 

 
 
 
63. ТЕМЕЛКОСКА СУЗАНА 
Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, 
Темелкоска Кирил Сузана, 13.11.1948, Неготино 
Адреса, контакт податоци 
Народен Фронт 13/67 
Тел: 3124 320, моб 071 330 536 
Кратка биографија (не повеќе од 150 
збора) 

Кратко работно искуство (не повеќе 
од 200 збора) 

Изработени студии за ОВЗЖС- не 
повеќе од 5 студии (по избор на 
експертот) 

1. Презиме и име : Темелкоска Сузана 
2. Образование: дипломиран хемиски 
инженер 
3. Образовна институција : 
Универзитет  Св. Кирил и Методиј 
Скопје, 
Природно математички факултет - 
отсек применета хемија 
4. Познавање на странски јазици: 
Англиски и Француски 
5. Останати способности: 
Компјутерски познавања 
6. Други значајни информации 
Водечки Аудитор за ИСО 9001 
регистриран во EOQ - 

Виши Самостоен Инспектор во 
Југоинспект - Скопје 
1.Контрола на квалитет и квантитет на 
разни стоки при увоз и извоз, 
2.Лаботориски анализи на отпадна 
вода, 
3.Хемиски испитувања на прехрамбени 
производи, 
4.Мострирање на почва, мострирање на 
вода. 
5. Изработка на еколошко технолошки 
проекти 
6.Имплементација на Стандардот за 
управување со квалитет ISO 9001 
7. Имплементација на Стандардот за 

Изработка на Еколошко-Технолошки 
Елаборати со ОВЖС: 
1. “Вардар Доломит” ДОО Гостивар 
2.Бензиско - Плинска станица со 
технички преглед на моторни возила 
Кадино - Скопје 
3.”Реплекфарм” Производство на 
антибиотици, Скопје 
4.”Комуна” АД Производство на 
картонска амбалажа, Скопје 
“Комуна” АД Производство на хартија, 
Скопје 
5.МАК АУТО Стар - Скопје 



 
 
 

DGQ Certifikat No. P11/AUD//0101021 
EOQ Quality  Auditor регистриран во 
EOQ Certifikat No.DE08QA-13188 
EOQ Quality  System Manager 
регистриран во EOQ Certifikat No. 
DE00SM - 19611 
Водечки Аудитор за ISO 14001, SIQ – 
EMS/79 – 2003/2004 
Водечки Аудитор за ISO 22000, course 
No.A17189, Certifikat  No.3759 
сертифицирано од IRCA 
Аудитор за ISO 17020 – регистриран во 
Институт за Акредитација на РМ, 11- 
15 02.2008 
Аудитор за ISO 17025– регистриран во 
Институт за Акредитација РМ, 11-15 
02.2008 
Интерен проверувач за OHSAS  18001 
:1999 регистриран во American Quality 
and Enviromental Group  
Certifikat  No. Q/E/O  070524 – 05 
EUREPGAP, регистриран во INCEBO – 
03,04 Јуни 2006  Скопје 

управување со животна средина ISO 
14001 
8. Имплементација на Стандардот за 
управување со здравје и безбедност 
при работа ISO 18001 
9.Имплементација на Стандардот за 
безбедност на храна ISO 22000 и 
HACCP. 
10. Водечки проверувач за ISO 9001 и 
ISO 14001. 
11. Водечки проверувач за ISO 22000 и 
HACCP 
Работна позиција:   Управител во 
Еуромак Контрол, Скопје 
Работен стаж:  25 години во контролна 
куќа Југоинспект (сегашен Карго 
Инспект) како Виши Самостоен 
Инспектор 
Работен стаж: од 1996 до сега во 
Еуромак-Контрол, Друштво за техничко 
испитување, анализа и квалитет и 
консалтинг 

 

Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално) 
Енергетика,Рафинерии  за  минерална  нафта  и  гас,  Производство  и  преработка  на  метали,  Леарници,  Индустрија  на 
минерали, Индустрија за производство на цементен клинкер, Инсталации за производство на стакло, Инсталации за 
производство  на  керамички  производи,  Асфалтни  бази,  Бетонски  бази,  Инсталации  за  ископ,  дробење,  мелење  на 
минерални суровини, Хемиска индустрија, Инсталации за депонирање, рециклирање и согорување на опасниот отпад, 
Инсталации за согорување на комуналниот отпад, Инсталации за депонирање на неопасен отпад, Пречистителни станици, 
Ремедијација на земјишта на јаловишта, Брани, Прехрамбени производствени погони, Обработка и преработка на млеко, 
Кланици, Конзервна индустрија, Печатници, Индустриски постројки за производство на хартија и картон, Градежни објекти 
иТекстилна конфекција. 



 
 
 

64. ТОКАРЕВ АНДРЕЈ 
Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, 
Андреј Михаилчо Токарев, роден 14.03.1975, Скопје 

Адреса, контакт податоци 
 
Ул. Волгоградска 15/4-6, Скопје, Република Македонија, 
Домашен телефон 02/30 69 899, мобилен телефон 070/30 01 04 
Електронска пошта: Andrej.Tokarev@t-mobile.com.mk 

Кратка биографија 
 
Образование и обука: Дипломиран 
Машински инжинер за безбедност и 
здравје при работа, Универзитет “Св. 
Кирил и Методиј”, Машински факултет, 
Скопје; 

 
Сертификат за контрола, мерење и 
сервис на термо-енергетски постројки и 
чилери; 

 
КАРДС проект “Самовработување со 
сопствен бизнис” 
IRIS-USA-    Граѓанско застапништво и 
граѓанска дипломатија 
    Јавно-приватни партнерства и 

учество на граѓаните 
    “Граѓанска ревизија” – механизми за 

контрола и распределување 
на јавните средства од 
буџетот 

    Европска интеграција – 

Кратко работно искуство 
 

1.  Од 2006 год. до денес, А.Д. Т- 
Мобиле-Скопје, Експерт за 
инфраструктура и инвестиции, 
заштита на животна и работна 
средина 

2.  2001-2003 година, Дирекција за 
цивилна и воздушна пловидба, 
Главен инжинер за заштита при 
работа и советник на 
Генералниот Директор при 
набавка на техничка опрема 

3.  2000 година, Alex Stewart 
(Assayers) LTD, Претставништво 
– Скопје, Член на тимот 
контролори за надзор на 
квантитетот и квалитетот 

4.  Централен завод за заштита при 
работа, заштита од пожари и 
експлозии, контрола на 
квантитет и квалитет и заштита 
на средината – Скопје, Член на 

Изработени студии за ОВЗЖС- не 
повеќе од 5 студии (по избор на 
експертот) 

 
Проектирање, ревизија и аплицирање 
на елаборати за проценка на 
влијанието врз животната средина за: 

 
- Рурални базни станици (Раовиќ, 
Матка, Чегране, Присојница, Теово- 
Богомила и други) 

 
- Урбани базни станици (Симпо, 
Стопанска банка Струга, МВР Охрид, 
Лептокарија и други) 



 
 
 

прераспределување на 
дејности од државниот кон 
граѓанскиот сектор 

 
IFC  PEP  SE – Private  Enterprise 
Partnership Southeast Europe – 
Промотивна работилница за 
меѓународни стандарди (ISO-14001, 
OHSAS18001, HACCP , ISO2200) 

 
Јазици: англиски, српски, бугарски 

 
Технички вештини и способности: 
Познавање на  MS Office (Word, Excel, 
Power Point, Internet Explorer, Outlook 
Express), Adobe Photoshop, Adobe 
Premiere, Adobe PageMaker, Audio and 
Video WAFE Mix Studio, CUBASE 
groupation, IES db-eta (profesionalen 
audio test); одлично познавање на 
хардверскиот и софтверскиот дел на 
компјутерската техника. 

 
Референци: 
А.Д. Т-Мобиле-Скопје 
Дирекција за цивилна и воздушна 
пловидба 
Alex Stewart (Assayers) LTD 
Претставништво – Скопје 
Централен завод за заштита при 
работа, заштита од пожари и експлозии, 
контрола на квантитет и квалитет и 
заштита на средината – Скопје 

проектантскиот тим при 
изработка на различни студии 

5.  Еколошки друштва: ДЕМ, Еко- 
мисија, Опстанок-еден од 
основачите на првото еколошко 
здружение во Македонија како и 
активен член во донесувањето 
решенија кои се однесуваат на 
еколошките проблеми 



 
 
 
Еколошки друштва: ДЕМ, Еко-мисија, 
Опстанок 

  

Преферирана област на делување (опцијално) 
- Проценка на влијанието на ОВЗЖС кое произлегува од радио-релејните уреди, базните станици, ТВ предавателите и 
останатите електроенергетски постројки кои емитуваат електроенерегетски бранови (нејонизирачко зрачење); 
- Активно учество во изготвување на домашната легислатива (закони, уредби, правилници, директиви, упатства и сл.) која се 
однесува на оценка на влијанието врз животната средина, но и на безбедноста и здравјето при работа. 

 

65. ТОМОВСКИ АЛЕКСА 
Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, 
Алекса Влајко Томовски, 15. 07.1956, Тетово 
Адреса, контакт податоци 
ул. Македонија 11 – 2/6, 1000 Скопје 
тел/факс: 3215773; bar@barece.com.mk 
Кратка биографија Кратко работно искуство Изработени студии за ОВЗЖС 
Роден во Тетово 1956. 
Завршил Машински факултет во Скопје 
1980 година. 
Сертификат за одржливо производство 
Hakko – Japan; 
Сертифициран за имплементација на 
проекти според FIDIC. 
Овластен проектант, ревидент и 
надзорен инжинер, ниво А. 
Член на Техничкиот Комитет 22 на 
Институтот за стандардизација на РМ. 
Со заштита на животната средина се 
бави од деведесетите години на 
минатиот век низ ангажман во 
невладиониот сектор. Оснивач на 
Друштвото на екологисти Тетово, 

Во текот на целата своја кариера се 
бави со енергетика и инфраструктура, 
вклучувајќи и енергетска ефикасност на 
згради и технологии. 
1982 – 1991 Фабрика за медицинска 
пластика – Тетово: решенија за 
енергетска ефикаснозт на процеси, како 
и заштита од емисии на токсични гасови 
од технолошкиот процес во 
амбиенталниот воздух; 
1991 – 2002 Комунапроект – Тетово: 
проектант на објекти и инсталации од 
областа на термоенергетиката, 
домувањето и јавна инфраструктура. 
Активности на територијата на РМ, како 
и Косово; 

- Реконструкција и рехабилитација на 
локални патишта во општините: Ресен, 
Прилеп, Охрид, Другово, Кичево, 
Дебарца, Струга, Илинден, Бутел, 
Сопиште, Арачиново, Зелениково, 
Петровец, Брвеница, Гостивар, Тетово, 
Јегуновце, Теарце, Маврово – Ростуша; 
за Агенцијата за државни патишта на 
РМ и Светска Банка; 
- Технолошко индустиско развојна зона 
Тетово за Агенцијата за Индустриски 
развојни зони на РМ; 
- Погранични станици за фитосанитарна 
и ветеринарна контрола на Табановце, 
Блаце, Ќафасан и Аеродром Скопје за 
Министареството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство на РМ 



 
 
 
поранешен подпретседател на 
Движењето на екологистите на 
Македонија. 
Раководител на јавната кампања за 
Првиот НЕАП и заменик раководител на 
тим на Вториот НЕАП. 
Учесник на голем број проекти и 
настани од сферата на животната 
средина. 
Јазици: македонски, англиски, 
германски 

2002 – 2003 Европска агенција за 
реконструкција: Таск менаџер за 
инфраструктура; 
2003 до денес БАР Е.Ц.Е. - Скопје: 
Управител на консултанска куќа каде 
што работи на широк дијапазон на 
проекти, меѓу кои: 
- заменик раководител на тим на 
Вториот НЕАП; 

- проектирање и надзор на голем број 
објекти за водосанабдување, 
пречистување на води; 

- инфраструктура и енергетски 
решенија за гранични премини во Р. 
Албанија; 

- енергетска ефикасност на објекти и 
означување за UNOPS; 

- раководител на проектот за обука и 
пуштање во работа на 
пречистителната станица за отпадни 
води во Куманово; 

- зајакнување на јавните претпријатија 
во доменот на еколошка 
инфраструктура за Светска Банка; 

- инвестициски и еколошки опции за 
РЕК Битола, во соработка со MWH; 

- експерт во проектантскио  тим за 
пречистителната станица во Прилеп 
во соработка со Eptisa. 

преку Делегацијата на ЕК; 
- Стефанов фудс, Општина Сопиште; 
- Базни сатаници за мобилна 
телефонија на ВИП во Дељадровци и 
Стајковци. 
Освен тоа, изготвувач на ИСКЗ 
апликации, од кои за А интегрирана 
еколошка дозвола: Единство – Челопек, 
Тетекс – Тетово, Везе Шари – Требош. 

Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално) 
- Намалување на загадувањата предизвикани од технолошки процеси, како и други  активности; односно намалување на 
генерирањето на загадувачи, особено емисиите на стакленички гасови низ зголемување на енергетската ефикасност; 



 
 
 

- Осовременување на јавната инфраструктура низ воведување на современи технологии во третманот на водите, како за 
снабдување, така и на отпадните води; 
- Конзервација на енергијата во зградите низ воведување на еколошки одржливи системи, како при изградбата на нови, така 
и при реконструкција на постоечките; 
- Општо инжинерско ангажирање низ планирање, проектирање и надзор на инвестициски објекти со потребни еколошки 
перфоманси. 

 
 

66. ТРАЈКОВСКА-ТРПЕВСКА МАГДАЛЕНА 
Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, 

 
Магдалена Лефко Трајковска Трпевска; 19.07.1955 год. 

Адреса, контакт податоци 
 
Адреса: ул. Владимир Комаров бр. 8/3-15 
Технолаб доо, Скопје: П.фах827 
Телефон/и: +389(0) 2 244 8058; +389(0)70 265 992; Факс/ови: +389(0) 2 244 8058; 
E-маил(ови): magdalena@tehnolab.com.mk; magdalenatrpevska@yahoo.com; tehnolab@tehnolab.com.mk 
Кратка биографија (не повеќе од 150 
збора) 

Кратко работно искуство (не повеќе 
од 200 збора) 

Изработени студии за ОВЖС- не 
повеќе од 5 студии (по избор на 
експертот) 

Моето техничко познавање од областа 
на животната средина се реализира 
преку: стекнатото високо образование: 
Хемиски   инженер,     на     Природно- 
Математичкиот факултет - насока – 
Применета Хемија, Универзитет “Св. 
Кирил  и         Методиј”,         Скопје, 
Магистерските студии по хемиски науки 
на истиот Универзитет,    и пријавен 
Докторат на Универзитет “Св. Кирил и 
Методиј”-    Скопје    Рударско-геолошки 

Работното искуство (27 години), го 
започнав  во 1981 год. во Рударски 
Институт, АД Скопје, Завод за заштита 
на работна и животна средина, Оддел 
Лабораторија за животна и работна 
средина, со што започна мојата 
инволвираност во лабораториски 
анализи, теренски работни активности и 
Проекти во областа на заштита на 
животната средина. 
Подоцна како Раководител на 

6.  2010 год., Оцена на влијанието врз 
животната средина од Проект: 
“Жичарница Скопје - Водно (Црква 
Св. Јован - Средно Водно - 
Милениумски крст)”, инвеститор 
Министерство за транспорт и врски; 

7.  2009 год, Оцена на влијание врз 
животната средина за Проект: 
Дислокација на коритото на река 
Темница во „ОСЛОМЕЈ-ЗАПАД”-II 
ФАЗА, инвеститор АД ЕЛЕМ, ТЕЦ 



 
 
 
Факултет, Штип. 
Експертските познавања во областа на 
животната средина и ОВЖС ги 
надоградувам преку посета на 
релевантни Тренизи и Обуки. 
Би сакала да го потенцирам учеството на 
обуката во Bureau of mines, Pittsburgh, 
USA   (1992   год.)   како   и   учество   во 
Бостон, Масачусец (USA-2005 год.) на 
двонеделен тренинг за ОВЖС и СОЖС 
организиран од страна на IAIA 
(Интернационална  Асоцијација  за 
оценки на влијанија). Со ова започна 
моето членство во ова асоцијација што 
овозможува постојана информираност и 
надградување на знаењата за 
проблематиката за ОВЖС на 
интернационално ниво, и претставува 
значаен придонес  за развој на 
проектите, студиите, елаборатите од 
оваа област на национално ниво. 

лабораторијата (до 1991год.), ги 
продолжив своите работни активности 
во насока на тренинг на персоналот, 
организација на работата, анализи на 
загадувањата во медиумите на 
животната средина, проекти, подготовка 
на Елаборати, Студии и Извештаи за 
ОВЖС. 
Како Извршен директор (до 1999год.) на 
Заводот за Заштита на животна и 
работна средина во Рударскиот 
институт, на посериозно експертско 
ниво бев инволвирана во организирање 
и спроведување на истражувања и 
проекти во областа на животната 
средина. 
Од 2000 год. како Основач и Управител 
на фирмата ТЕХНОЛАБ доо, Скопје, 
познавањето на експертско ниво од 
областа на животната средина и ОВЖС 
продолжува преку: Инволвираноста во 
многубројни Студии, Елаборати, 
публикации за ОВЖС; учество на 
Тренинзи и Обуки за ОВЖС; експерт во 
Национални и Интернационални ОВЖС 
Проекти; консултант во Државни 
институции и приватни производни 
компании; организирање на Тренинзи и 
Обуки од областа на ОВЖС; 
мониторинг на медиумите на животна 
средина како неопходен дел на ОВЖС. 

Осломеј, Кичево, инвеститор РЕК 
Осломеј; 

8.  2008 год, Оцена на влијание на 
животната средина за изградба на 
Пречистителна станица и 
Колекторски систем во рамките на 
Проект: “Управување со отпадни 
води во Скопје во Р. Македонија “, 
инвеститор JICA (Japan International 
Cooperation Agency); 

9.  2008 год, Oцена на влијанието врз 
животната средина при демонтажа / 
уривање  на градежни материјали 
кои содржат азбестни компоненти и 
при транспорт и депонирање на 
градежен отпад кој содржи 
азбестни компоненти, во Град 
Скопје, инвеститор ЕЛС, Град 
Скопје; 

10. 2008 год, Oценка на влијанието на 
новата линија за производство на 
фероникел врз животната средина, 
во рамките на постоечките 
инсталации на  објектот “Скопски 
Легури”дооел, Скопје, инвеститор 
“Скопски Легури”дооел, Скопје; 

 
и други. 

Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално) 



 
 
 
 

67. ТРЕНЧЕВСКИ ГОРАН 
Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, 
Горан Атанас ТРЕНЧЕВСКИ, 25.01.1967, Скопје 
Адреса, контакт податоци 
Ленинова 21/13, Скопје; 02 32 22 254, 075 495 891, 071 700 818; 
е-mail: goran.trencevski@strabag.com , gtrencevski@yahoo.com , gtrencevski@t-home.mk  
Кратка биографија Кратко работно искуство Изработени студии за ОВЗЖС 

1.  Образование – Дипломиран 
Градежен Инженер, Универзитет 
Св. Кирил и Методиј – Скопје, 
Градежен Факултет, 
Хидротехничка Насока – 1995. 

2.  Јазици – Англиски – одлично, 
Германски – почетно. 

3.  Технички способности - MS 
Office; MS Project & AutoCAD, 
Practical Guide to contract 
procedures financed from the 
General Budget of the European 
Communities in the context of 
external actions; Council Directive 
91/271/EEC of 21 May 1991 
concerning Urban Waste Water 
Treatment; EU Water Framework 
Directive (2000/60/EC); FIDIC; 
Македонска Легислатива. 

4.  Друго образование - BALKAN 
ENVIRONMENTAL 
ASSOCIATION – 
Интернационален Тренинг 
Центар за Животна Средина – 
Курс за Одржлив Развој на 

1.  Тековно - СТРАБАГ АГ 
Подружница СТРАБАГ Скопје - 
ВИСОКОГРАДБА И 
ИНЖЕНЕРСКИ КОНСТРУКЦИИ - 
Инженер на Објект. 

2.  2005 – 2007 - DynCorp-Hiberna,  
Скопје, Македонија – Сервис на 
NATO Head Quarter во Скопје – 
Инспектор за контрола на 
квалитет. 

3.  2005 – ПАРТНЕР, Скопје, 
Македонија – Изработка проекти 
за хидротехнички објекти и 
третман на отпадни води – 
Проект Менаџер. 

4.  2003 – 2004 - HILL International  
– ADO S.A. Consortium, Скопје, 
Македонија – Техничка помош 
за развој на локалната 
инфраструктура, CARDS 
Infrastructure 2002 – 2003 
програм, Проект финансиран од 
ЕУ, управуван од Европската 
Агенција за Реконструкција – 
Резидент Инженер. 

1.  Пречистување технолошки 
отпадни води од ф-ка за 
производство масло за јадење 
“БРИЛИАНТ“ – Штип – проектант 
- 2005 

2.  Студија за Рехабилитација на 
Системот за наводнување – 
Преспанско Поле и за Систем за 
наводнување – Пепелиште – 
соработник – 2002 

3.  Студија за Брана Блато за 
наводнување – Кавадарци – 
соработник – 2002 

4.  Студија за Систем за 
водоснабдување на Крива 
Паланка и за регионот на 
Самоков – соработник – 2002 

5.  Студија за Систем за отпадни 
води за Кичево со пречистителна 
станица – соработник - 2002 



 
 
 

Животната Средина во Рамките 
на Хармонизацијата на EU 
Легислативата (Ноември - 
Декември 2005); 

5.  Референци: 
 

a.  СТРАБАГ АГ Подружница 
СТРАБАГ Скопје 

 

b.  DynCorp-Hiberna 
 

c.  Hill  International  –  ADO 
S.A. consortium 

 

d.  PROWA  Engineering 
GmbH 

 

e.  Children’s Aid Direct 
 

f.  International  Rescue 
Committee (IRC) 

 

g.  ДГ Бетон АД - Скопје 

5.  2002 – 2003 – SAFEGE, Скопје, 
Македонија – Реконструкција на 
куќите во кризните региони – 
Технички Надзор. 

6.  2002 – 2003 – ACTED, Скопје, 
Македонија – Интегриран Развој 
на Руралните Средини – Проект 
Асистент. 

7.  2002 - PROWA Engineering 
GmbH , Скопје, Македонија – 
Изработка Физибилити Студии 
за проектот “Можности за 
вложување во водниот сектор“ - 
Проект финансиран од ЕУ, 
управуван од Европската 
Агенција за Реконструкција – 
Технички Соработник. 

8.  2000 – 2002 - Chldren’s Aid  
Direct, Скопје, Македонија – 
Координација и надзор над 
проектите и изведба на работите 
за водоснабдителни и 
канализациони мрежи во 
неравиените рурални средини - 
Field Engineer (Water and 
Sanitation) 

9.   2000 – МЕРКС, Скопје, 
Македонија – Изведба 
водоводни и канализациони 
системи на објектот TCC PLAZA 
– Надзор за фаза водовод и 
канализација. 

10. 1999 – 2000 - International  



 
 
 
 Rescue Committee (IRC), Скопје, 

Македонија – Координација и 
надзор над проектите и изведба 
на работите за водоснабдителни 
и канализациони мрежи - Field 
Officer (Water and Sanitation). 

11. 1995 – 1999 – ДГ БЕТОН АД, 
Скопје, Македонија – Изведба 
на Водоснабдителни и 
Канализациони Системи – Хидро 
Инженер. 

 

Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално) 

 
 
68. ХРИСТОВСКА ФАНА 
 
Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, 

Христовскa Јото Фана  

Адреса, контакт податоци  

 

Ул. Томе Арсовски бр. 39-1/2, тел: 6137022; 076 442291 

Кратка биографија (не повеќе од 150 
збора) 

Кратко работно искуство (не повеќе 
од 200 збора) 

Изработени студии за ОВЗЖС- не 
повеќе од 5 студии (по избор на 
експертот) 

Универзитет Св. Кирил и Методиј 

Институт за хемија 

 

1. ЗГ „Центар за климатски промени “ 
Скопје (21.01.2009 – во тек) 
• Локален координатор на проект 

„Зајакнување на капацитетите на 
Министерството за животна 
средина и просторно планирање 

 

 

 



Јазици и компјутерски техники 

-Англиски 

-Microsoft office пакет 

 

Технички ескперт за изготвување на 
следното законодавство: 

• Закон за батерии и акумулатори 
и отпадни батерии и 
акумулатори; 

• Уредба за активностите за кои е 
неопходно изготвување на 
елаборат за животна средина за 
чие одобрување е одговорно 
Министерството за животна 
средина и просторно планирање; 

• Уредба за активностите за кои е 
неопходно изготвување на 
елаборат за животна средина за 
чие одобрување е одговорен е 
градоначалникот на општините, 
градоначалникот на градот 
Скопје и градоначалниците во 
градот Скопје;  

• Правилник за формата и 
содржината на елаборатот за 
животна средина, процедурата 
за негово одобрување како и 
начино за водење на регистарот 
на одобрени елаборати. 

 

 

во делот на интегрирано 
спречување и контрола на 
загадување и управување со 
опасен отпад“ (01.02.2010 - во 
тек); 

• Помлад експерт за дефинирање 
на листата на инсталации кои 
спаѓаат под EU ETS 
директивара, во рамки на 
проектот “Regional Environmental 
Network for Accession (RENA)” 
EuropeAid/128906/C/ SER/Multi; 

  
2. Раководител на Служба за здравје, 
безбедност и животна средина во 
ArcelorMittal Skopje (02.05.2008–
13.12.2010); 

 

3. Советник за ИСКЗ и јонизирачко 
зрачење и радијациона сигурност 
при Министерството за животна 
средина и просторно планирање 
(01.10. 2002 – 04.05.2008) 

 

4. Самостоен истражувач , Центар за 
примена на радиоизотопи во 
индустријата (ЦПРИ) (01.10.1995-
31.09.2001) 

 

 
 

 
 

Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално)  



 

 

 
 
 
 

69. ЏАРТОВА ПЕТРОВСКА БИЛЈАНА 
Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, 
Билјана Љубиша  Џартова Петровска, 23.06.1963 Скопје 
Адреса, контакт податоци 
Сава Ковачевиќ 110, Скопје; 070 392 747 , 02 278 00 77, biljanadzp@gmail.com  
Кратка биографија (не повеќе од 150 
збора) 

Кратко работно искуство (не повеќе 
од 200 збора) 

Изработени студии за ОВЗЖС- не 
повеќе од 5 студии (по избор на 
експертот) 

- Магистерски студии по агроекономија/ 
Факултет   за   земјоделство   и   храна   / 
Скопје (магистерски труд работен 
наслов:„Економски ефекти од 
искористување  на  обновливите  извори 
на  енергија  во  земјоделските 
стопанства„- во тек 
 
- Дипл. Инж. Агроном 

- Виш Службеник за развојна соработка 
помеѓу Шведска и Р.Македонија во 
областа на оддржливиот развој / 
екологија мај 2009 – во тек 

 
- Надворешен соработник на ГЗ Центар 
за промоција на оддржливи земјоделски 
практики         и         рурален         развој 
„ЦеПроСАРД„ 

1. Утврдување на потребата од изведба 
на пречистителни станици во руралните 
региони во Република Македонија од 
аспект на третман на комуналните 
отпадни води 
 
2. Оценка на влијаание на животната 
средина  на  фарма  за  ноеви  во 
с.Крушица Св.Николе 



 
 
 

- Интензивен меѓународен курс за 
намалување и прилагодување кон 
климатските промени –Шведска 
 
- Учесник во оценка на влијанието на 
животната средина на проектите 
финансирани  од  Шведската  Влада  во 
РМ 
 
- Основен курс за стандардите и 
правилата на Сида во областа на 
воведување  на  еколошките  стандарди 
во развојната програма 
 
-  Интензивни   меѓународни   обуки   за 
процесот на      прилагодување и 
пристапување кон ЕЗ 
 

- Учесник во тимска изработка на 
елаборати, интегрирани еколошки Б 
дозволи, студии 

- Надворешен соработник на ГЗ Жетва 
на знаење 

 
- 2000 / мај 2009  Службеник за развојна 
соработка во секторот земјоделство и 
економски развој, вклучувајќи екологија 

 
- 1995  -декември 1999 Виш Советник за 
Меѓународна  соработка  во 
Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство 

 
- 1990- 1995 Виш референт за 
големопродажба АД „Ентериер„ 

 
- 1989 Новинар по договор во областа 
на земјоделството и екологијата во МТВ 

3. Оценка на влијание врз животната 
средина на фарма за одгледување на 
бројлери     Забрането     пушење     2006 
Прилеп 
 
4.Оценка на влијание врз животната 
средина на кланица за добиток Кланекс - 
Прилеп 
 
5. Оценка на влијание врз животната 
средина   на   ладилник   за   зеленчук   и 
овошје Примекс - Прилеп 

Преферирана област на делување 
Изградба на инсталации за интензивно живинарство или свињарство 
Проекти  во областа на земјоделство, шумарство и водостопанство: 
Инсталации за конзервирање и преработка на овошје/зеленчук, 
Инсталации за складирање земјоделски производи 
Проекти за реструктуирање на руралните земјишни поседи, 
Проекти за користење необработено земјиште или полуприродни површини за интензивно земјоделско производство 
Водостопански проекти за земјоделство (наводнување/одводнување) 
Пошумување/копачење на шума пренамена на земјиштето 
Инсталации за интензивно сточарство 
Проекти за интензивно одгледување риба 
Проекти за користење рибен фонд и дивеч 



 
 
 
Проекти за постапување со животински трупови и отпад 
Пречистителни станици за отпадни води (Прилог II) 
Проценка на ОВЖС по меѓународни стандарди ( Сида, Светска банка, ЕЗ) 

 

 

70. ШУРБЕВСКИ ПЕЦО 
Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, 
Пецо ( Благоја ) Шурбевски, 22.02.1962 Новаци 
Адреса, контакт податоци 
Новаци, бб. п.бр.7211 тел. 071/ 235 401, 047/ 282 152 email: psurbevski@yahoo.com  
Кратка биографија (не повеќе од 150 
збора) 

Кратко работно искуство (не повеќе 
од 200 збора) 

Изработени студии за ОВЗЖС- не 
повеќе од 5 студии (по избор на 
експертот) 

Дипломиран градежен инженер 1989 
год на Градежен Факултет Скопје 
2009 год експерт за ОВЖС 

Вработен во Хидросистем “Стрежево” 
Битола на работно место одговорен 
инженер за одржување. 
Работа во сектор за развој и 
проектирање во период 1989 – 2006 год 
Работно искуство во ЗИК Пелагонија 

 

1. Проект за заштита на сливното 
подрачје на акумулацијата “Стрежево” 
од загадување и нанос. 

 

2. Објавен труд во списанието 
Македонско Водостопанство под наслов 
“Избор на оптимално решение за 
зафаќање на водите од горниот слив на 
Црна Река до профил Бучин”. 

 

3. Објавен труд на советување на 
Електростопанство на Македонија 1999 
година 

 

4. Проект за таложница за 
хидроенергетски објект ХЕ  “Лера” 

 

5. Зафаќање на водите од горниот 
слив на Црна Река 

Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално) 
Градежни објекти, хидротехнички објекти, хидромелиоративни објекти 



 
 
 
 
 

71. ШУШЛЕВСКА МАРЈАНА 
Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, 
Марјана Стефан Шушлевска, 22.03.1971, Скопје 

Адреса, контакт податоци 
Адреса на живеење: ул. Козле бр. 159б, Скопје 
Адреса на работа: Фармахем, Скопје, ул. Кичевска бр.1, 1060 Скопје 
Тел: 02 2033 846 
Моб: 070 27 62 97; 070 507 542 
eko@farmahem.com.mk 
marjanashushlevska@hotmail.com 
Кратка биографија (не повеќе од 150 
збора) 

Кратко работно искуство (не повеќе 
од 200 збора) 

Изработени студии за ОВЗЖС- не 
повеќе од 5 студии (по избор на 
експертот) 

Образование: дипломиран биолог 
Магистерски труд: “Биомаса, динамика 
и минерален состав на надземниот 
опад од катот на дрвјата, грмушките и 
тревестиот кат во буковиот екосистем 
Calamintho grandiflorae-Fagetum во НП 
Маврово” – во завршна фаза 

 
Странски јазик: англиски 

 
Компјутерски способности: Word, 
Excel, Power Point, Photoshop, Internet 

 
Научен    интерес: екосистемски 
истражувања (терестрични екосистеми) 
особено  шумска  екологија.  Имам 
објавено десетина научни трудови. 
Научен   проект:    Комплексни 

Во областа на заштита на животната 
средина и природата работам повеќе 
од 15 години. 
1995-2004: Македонско еколошко 
Друштво – соработник на проекти 
2000/2001: Природноматематички 
факултет – демонстратор на предмети 
од растителна екологија, заштита на 
животна средина и општа биологија 
2004-2005: Македонско еколошко 
Друштво – раководител на проект 
2005-  : ФАРМАХЕМ – Скопје – 
раководител на сектор за еколошки 
консалтинг 
Во текот на мојата професионална 
кариера имам учествувано на голем 
број работилници и семинари од 
областа на ОВЖС, ИСКЗ, Управување 

Учество во изработка на: 
1.  Студија за ОВЖС за надградба на 

автопатот Скопје-Блаце, 1998 
2.   Студија за ОВЖС за проектот “Спас 

на Дојранско Езеро”, 2000 
3. Студија за ОВЖС за регионална 

депонија за југо-западна Македонија 
во близина на Прилеп, 2002 

4.  Студија за ОВЖС за изградба на 
санитарна  депонија  во  Центар 
Жупа, Дебар, 2003 

5. Студија за ОВЖС за изгардба на 
нафтоводот  Скопје-Блаце  (граница 
со Косово), 2003 



 
 
 
екосистемски истражувања на буков 
екосистем (Calamintho grandiflorae- 
Fagetum)  во  НП  Маврово:  соработник 
на проект, 1997-2003 

 
Членство во професионални 
организации: Македонско Еколошко 
Друштво 

со отпад, акциони планови за животна 
средина, носење на закони и 
подзаконски акти, како и учество во 
голем број проекти од следните 
области: 
• Изработка на Студии за ОВЖС 
• Изработка на елаборати за 

заштита на животната средина 
• Изработка на Планови и програми 

за управување со отпад 
• Изработка на ЛЕАП и Акционен 

план за одржлив развој 
• Изработка на апликации за А и Б 

интегрирани дозволи за усогласу- 
вање со оперативен план (ИСКЗ) 

• Проекти за биоремедијација на 
загадени подрачја 

• Проекти за заштита на природата 

 

Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално) 
Оцена на влијание врз животната средина 
Заштита на природа 
Управување со отпад 
Интегрирано спречување и контрола на загадувањето 
Проекти за заштита на животна средина за прехрамбена индустрија 

 
Кандидатите се подредени на листата според азбучен ред на презимето. 

 
НАПОМЕНА: Министерството за животна средина и просторно планирање се оградува од податоците содржани во 
листата кои се потполнети од самите експерти. 


