
Проект Х2020  
 

„Пазарно ориентирани вештини за 
одржливо енергетски ефикасно градење“  

(ТРАИНЕЕ) 

Почитувани, 
 

Од името на конзорциумот на Проектот ТРАИНЕЕ, Ве 
покануваме на 6-та работилница за промоција на 
Информациско моделирање на градби БИМ - БИМ во 
инфраструктурни објекти која ќе се одржи на 4 декември 2019. 
 
Во современото општество градежништвото и инфра-
структурата се логистичка основа за развој како на 
производството така и на транспортот. Може да се каже дека 
нивото на модернизација и ефикасност на едно општество е 
пропорционално со степенот на развој на неговата инфра-
структура. Во таа насока, со цел зголемување на ефикасноста и 
подобрување на менаџирањето со големите инфраструктурни 
објекти, воведувањето на BIM пристапот во доменот на 
инфраструктурните објекти е од особен интерес, што е согласно 
следење на препораките на Европските директиви.  
 
Предизвици при градење на инфраструктурни објекти 
1.Целта да се испорача побрзо  
2.Целта да се заштеди повеќе  
3.Управување со податоците  
4.Ефикасна комуникација  
5.Размислување „на големо“  
 
Придобивки од БИМ во инфраструктурни објекти 
Работа во еден ист модел 
... и како изведувачи и како клиенти. 
Обезбедување на изведбата 
... со рано откривање на евентуални проблеми во проектот. 
Превземање податоци директно од моделот 
... на пр. за автоматска контрола на механизацијата. 
Симулирање на можни сценарија 
... и обезбедување на соодветна логистика на градилиштата. 
 
Работилницата е со цел да се поттикне иницијатива за 
воведување на BIM методологијата на градење во секторот на 
планирање, градење и одржување на инфраструктурните 
објекти.  
Работен јазик на работилницата ќе биде Англискиот јазик. 
 
Учесниците на Работлиницата ќе бидат делегирани од 
надлежните релевантни институции. 

6-та работилница за промоција на Информациско моделирање на градби БИМ  
- БИМ во инфраструктурни објекти  

 
4-ти декември 2019 (среда) 

Јавно претпријатие за државни патишта, ул. Даме Груев 15 1000 Скопје, Македонија 
11:30 -15:00 

АГЕНДА 
11:30 – 12:00 Регистрација на учесниците 

12:00 – 12:10 Воведни обраќања 
Проф.  Христина Спасевска, претседател на Центарот за менаџирање знаење и вештини 
□ Отворање на настанот 
Г-дин Зоран Китанов, Директор на Јавното претпријатие за државни патишта 
□ Поздравен говор како домаќин на настанот 

12:10 – 12:30 Предавање 1 
Игнаси Перез Арнал,  ВИТС Институт- БИМ Академија, Шпанија, партнер за обука и истражување за buildingSMART Шпанија 
□ Контекст на БИМ. Глобална посветеност на спроведувањето на БИМ-методологијата 
Владите ширум светот започнаа да ја препознаваат ефикасноста што имплементацијата и употребата на БИМ може 
да ги донесе, и веќе во многу земји употребата на БИМ е задолжителен услов кај новите објекти, а особено кај јавните 
објекти. 

12:30 – 12:50 Предавање 2 
Проф. д-р Томо Черовшек, професор на Градежниот факултет при Универзитетот во Љубљана, Словенија 
□ БИМ алатки во инфраструктурата, потреба и обврска 
 
Постои широк спектар на алатки и решенија што ги нудат различни ИТ компании: ГИС-алатки, алатки за планирање, 
алатки за цртање на проктите, алатки за моделирање структури, средства за креирање и анализа на буџетот, алатки 
за координација, контрола на квалитет и алатки за безбедност и здравје, алатки за виртуелно планирање и алатки за 
одржување и работење. 

12:50 - 13:00 Кафе пауза 

13:00 - 14:00 Студии на случај, презентација на најдобри практики 
  
Група на БИМ Експерти: Игнаси Перез Арнал, Вангелис Росиос, проф. д-р Томо Черовшек 
Тема: БИМ во инфраструктурни објекти 

 Градењето како колаборативен процес 
Мултидисциплинарност на тимовите, комуникација и размена на податоци 
Технолошки решенија за модели во изградба на инфраструктурни објекти 
Примери на ИФЦ железница, ИФЦ патишта, ИФЦ мост 

Интерактивна работилница со учесниците. 
14:00 Ручек 


