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Во овој број и: 

 Награда за најдобра 

дипломска работа  

 Уште еден од 

типските мостови на 

ФАКОМ 

 ФАКОМ, еден од 

носителите на 

научно-

истражувачки 

проект  

Врачена наградата ФАКОМ на Градежниот факултет  

Доделена наградата ФАКОМ  
На пригодна свеченост по повод денот на Градежниот 

факултет во Скопје, 6 октомври, во присуство на високи 

гости од Универзитетот Св. Кирил и Методиј, беше 

доделена наградата ФАКОМ за најдобра дипломска 

работа од областа на челичните конструкции на 

Градежниот факултет за академската 2015/2016 год. 

(Продолжува стр.2)   

 

Во овој број:  

 Предадени во употреба новите куполи на Собрание на Р. 
Македонија  

 Привршуваат градежните работи на Македонска 
Филхармонија  
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Уште еден типски мост на 
ФАКОМ  
Во септември 2016 беше завршена изградбата на уште еден од 

малите типски мостови на ФАКОМ: Пешачкиот мост преку 

Ореовечка река во Прилеп, лоциран во непосредна близина на 

Основното училиште Кире Гаврилоски. Мостот има распон од 

22,0m и корисна широчина од 1,80m. Челичната конструкција е 

изработена во еден дел во работилниците на ФАКОМ и 

транспортирана и монтирана како готова, со профилиран лим и 

оплатни елементи за спрегнатата подна плоча и со дилатациони 

фуги, со комплетна антикорозиона заштита, врз претходно 

изградени армиранобетонски столбови вклопени во кејските 

ѕидови. Вкупната тежина на мостот е околу 5 тони. 

Мостот е проектиран согласно модерните правила за 5-тото 

ниво на BIM (Building Information Modelling) – Конструирање за 

најниска цена (CED = Cost Effective Detailing).  

 

Најдобра 
дипломска 
работа  
(продолжува од стр.1) 

Комисијата составена од 

претставници на ФАКОМ и 

Градежниот факултет со 

консензус одлучи наградата 

ФАКОМ за академската 2015/2016 

год да му се додели на Стефан 

Мицевски, дипл.град.инж. за 

дипломската работа под наслов 

“Проект за катна гаража со четири 

платформи“ одбранета на 

16.10.2015. Наградата ја врачи 

Димче Галовски, директор на РЕ 

Монтажа на ФАКОМ АД.  

Наградата ФАКОМ се доделува 

традиционално секоја година на 

денот на Градежниот факултет, 

почнувајќи од 2010 год, врз 

основа на Рамковната спогодба 

за меѓусебна научна и техничка 

соработка меѓу ФАКОМ и 

Градежниот факултет . 

 



Новите куполи на 
Собраниската 
зграда  

На 11 Октомври 2016, на 75-тата 

годишнина од народното 

востание, во Собранието на Р. 

Македонија со свечена 

академија беше одбележано 

предавањето во употреба на 

новоизградените и надградените 

делови на собранието, меѓу кои 

и големата геодетска купола која 

ја проектираше, изработи и 

монтираше  ФАКОМ  АД—Скопје 

во соработка со шпанската 

фирма LANIK.  

ФАКОМ учествуваше и во 

целиот проект за реконструкција  

на зградата на Собранието на Р. 

Македонија кој траеше 

изминативе 6 години .  

Големата купола на Собранието 

беше проект—предизвик за 

ФАКОМ, прв од ваков вид во 

Македонија на кој се работеше 

во 2013 година.   

 

ФАКОМ за академската 2015/2016 

Проект за катна гаража со четири ФАКОМ учесник во научно-истражувачки 
проект со Градежниот факултет од 
Скопје 

На својата 440 Седница  одржана на 31 август 2016, 

Наставно-научниот совет на Градежниот факултет во 

Скопје донесе одлука за заедничко учество во научно-

истражувачкиот проект “Теренско и нумеричко испитување 

за определување на носивост на темелни конструкции во 

специфични геотехнички услови“. Покрај Градежниот 

факултет, носители на проектот се компаниите ГД Гранит - 

Скопје, Трансмет - Скопје и ФАКОМ АД Скопје. За 

потребите на Проектот, ФАКОМ АД проектираше и 

изработи специјална мултинаменска платформа за 

теренско испитување со капацитет од 900 тони, најголема 

во регионот и веројатно една од најголемите во Европа. 

Реализацијата на теренските испитувања е во напредна 

фаза и тие моментално се извршуваат на објектите на 

новиот автопат меѓу Кичево и Охрид во изградба.  

Учеството на ФАКОМ во овој Научно-истражувачки проект 

произлегува од  Рамковната спогодба за меѓусебна научна 

и техничка соработка со Градежниот факултет на 

Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје .   



Контакт:  

Бул. Александар  
Македонски Бр. 18  

Скопје  

Тел. 02 55 13 100, 02 55 13 
103,  

E-mail:   

info@fakom.com.mk 

www.fakom.com.mk 

 

 

По 

Новата Македонска Филхармонија  
 

Привршуваат градежните работи на проектот изградба на нова зграда на 

Македонска Филхармонија на кој, меѓу другите како подизведувач се јави 

и ФАКОМ. ФАКОМ ја проектираше, произведе и монтира сложената 

челична конструкција на двете куполи на покривната конструкција на 

зградата. Овој, исклучително сложен проект, за прв пат изведен кај нас, 

изработен е по највисоки стандарди и употребена е најсофистицирана 

технологија за метрологија при проектирањето и изведувањето на 

градежните работи.  

Новиот објект на Македонската Филхармонија  

Во светот на челикот  


