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Практика 1

Начин на изготвување и содржина
на Дневникот за Летната практика 1
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1. Комплетната содржина на Дневникот за Летната практика 1 се предава
во формат А4, прикачен со спојувалка (захефтан) во горниот лев агол и
вметнат (целата содржина) во тенка плик-фолија А4 формат.

(Забелешка; Не е дозволено укоричување или друга форма на
предавање на Дневникот освен во онаа во којашто е претходно
наведена)

2. Дневникот редоследно се сложува како што следи:
Насловна страна (дадена во прилог), прописно пополнета.
Пополнет и прописно оверен примерок од Договорот (оригинал) за реализација на
Летната практика 1 од страна на овластено лице од пректанската фирма со кој што се
потврдува реализацијата на Летната практика 1.
Прописно пополнета пријава, превиткана на половина по вертикала (незахефтана), во
којашто, по успешно реализираната практика, се регистрираат освоените 2 кредити.
Содржина на Дневникот (на еден лист - А4, да се наведат само болдираните броеви 1-
10 и подвлечените реченици дадени подолу во точка 3)
Дневник сложен редоследно по денови

3. Содржина и структура на Дневникот по денови:
Во Дневникот, на листови А4 формат искуцани на компјутер, редоследно за секој ден
поминат на пракса, студентот треба во рамките на обврските набележени

(болдирани) подолу да ги наведе следните иформации односно активности:



3



4

1. (Прв ден, датум): Запознавање со законските процедури за регистрирање и
лиценцирање проектанска фирма,
Низ разговор со овластено лице од фирмата студентот внесува:
- Датум и бр. на регистрацијата на фирмата во која што ja

реализира Практика 1, процедура за регистрирање (од Законот) ;
- Лиценца, датум и бр. на лиценцата, процердура за добивање

лиценца (од Законот);
- Број и вид овластувања што ги поседуваат вработените во

Фирмата (архитекти и друг вид инженери)
2. (Втор ден, датум): Запознавање со начинот на организацијата и

функционирањето на проектанската фирма,
(Број на вработени архитекти, работно време и други активности/
дејности на фирмата)

3. (Трет ден, датум): Запознавање со видовите проекти и проектна
документација

кои што ги изработила или тековно ги работи фирма
(Да се наведат проектите и темите на проектите)
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4. (Четврт ден, дат.): Увид во веќе изработени проекти и проектна
документација

Да се наведат неколку проекти што ги изработила фирмата,
запознавање со нивната формалмна содржина (што треба да
содртжи идеен а што основен проект), да се направи увид во
изработката на еден тековен проект или проектна документација

5. (Петти ден, дат.); Начин на кординација и значењето на фазните проекти
во однос на изработката на фазата А (архитектура),
(Студентот за тоа се информира со одговорен проектант –

архитект од фирмата кој раководел со изработнка на основен проект)

6. (Шести ден, дат.): Содржина на фазата А (формален, текстуален и графички
дел)

(Врз основа на увид во веќе изработен основен проект)

7. (Седми ден, дат.): Ревизија на основен проект и проектна документација
(Видови на ревизија, начин на којшто се врши, кој и каде врши
ревизија на проекти и пректна документација)
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8. (Осми ден, дат.): Одобрение за градење
(Кој, каде и врз основа на што издава одобрението за градење.

9. (Деветти ден, дат.): Увид во делови Законот за градење на РМ
(Сл. весник на РМ Бр. 59 од 20.04.2011 година, Поглавје I, Чл. 1

и 2; Поглавје II, Чл. 12; Поглавје III, Чл. 15, 16, 17; Поглавје IV, Чл.
Поглавје V, Чл. 49 и 50 – податоци од веб страна на Комора на овластени архитекти

и овластени инжинери www.komoraoai.mk

10. Десетти ден (дат.): Завршни активности во фирмата,
(Заверка на Дневникот и личен коментар на студентот за
стекнатите искуства од Летната практика 1)

___________________________________________________________________________

Забелешка:
- Текстот за секој ден поминат на пракса се заверува со потпис и печат од

проектанската фирма
- Во Дневникот студентот, во согласност со проектанската фирма, може да

приложи одредени други прилози, фотографии и сл. (на А4 фромат)


