
Eксперти во Работната група за Преспанско езеро: 

 

1. Тим Хидрологија: 

м- р Ангел Панов,  консултант, специјалист за проектен развој и градежен инжењер во 
ПоинтПро Консалтинг Скопје 

м-р Данчо Узунов развој, управител и специјалист за инженерски и инфраструктурни проекти 
за животната срединаво во ПоинтПро Консалтинг 

Проф. д-р.Иван Блинков - УКИМ – Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и 
екоинженеринг „Ханс Ем“, Катедра за земјиште и вода 

Проф. д-р. Ордан Чукалиев,  Факултет за земјоделски науки и храна, Институт за животна 
средина, катедра за води и заштита од ерозија 

м-р Васко Стојов, дипл.град.инж.,  Раководител на Сектор хидрологија, УХМР  

Митко Димов, управител и експерт за геологија во Геологинг Скопје 

м-р Бојан Дурнев, дипл.град.инж., Раководител на Сектор во Управа за водостопанство,  МЗШВ 

Нина Алексовска, Раководител на Сектор за метеорологија во УХМР 

Доц. Д-р Виолета Ѓешовска, дипл.град.инж., Доцент на Катедрата за. Хидраулика, Хидрологија 
и Уредување на водотеците Градежен Факултет, Скопје 

 Д-р. Тодор Ановски, Пензиониран Професор, Институт за хемиско и контролно инженерство, 
ТМФ Скопје 

 

2. Tим Биологија: 

Проф. д-р Светислав Крстиќ, Институт за биологија, Природноматематички факултет, Скопје 

м-р Радмила Бојковска, Раководител на Сектор за квалитет на води, УХМР 

д-р Валентина Славевска Стаменковиќ, Биодиверзитет, Институт за биологија, Природно-
математички факултет – Скопје 

Проф. д-р Златко Лефков, Институт за биологија, Природноматематички факултет, Скопје 

м-рЗоран Спирковски, дипл. биолог, раководител на сектор за риби и аквакултура, ХБЗ Охрид 

доц. д-р Рената Ќуштеревска, Институт за биологија, Природноматематички факултет, Скопје 



проф. д-р Кирил Лисичков, Институт за хемиско и контролно инженерство, ТМФ Скопје 

м-р Никола Здравески, проектен специалист УНДП 

д-р Драган Арсовски, биолог-итражувач, Македонско Еколошко Друштво   

 

 

 Цел на формирање на ЕРГ 

Целта е до крајот на ноември,  МЖСПП да го достави акцискиот план до Владата на РСМ на 
усвојување, со временска и финансиска конструкција за имплементација на предложените 
мерки, и барање на обезбедување на средства за негова имплементација 

 

Обем на работа на ЕРГ: 

Согласно поканата за учество на членовите во експертската работна група, предложено е да 
земат учество во:  прибирање на подготвените релевантни документи и податоци  заради 
пресек на спроведените мерки и активности  и конципирање на ревидиран акциски план. 

 

Време на ангажман на ЕРГ 

да влезе во рамка од максимум два месеци во која ќе се одржат два состанока: еден за 
прелиминарна оценка на разменетите материјали и втор за конципирање на акцискиот план 
преку ревизија на веќе утврдените мерки од претходните планови. 

 

 

 


