Петти симпозиум на ДГМ / Специјализирана конференција на ISRM
ВТОРО СООПШТЕНИЕ
ВОВЕД
Изминатиот период донесе сериозен предизвик кој повлече прилагодувања на дел од планираните
работни активности. Со оглед на епидемиските околности, теренските не беа значително засегнати,
за разлика од оние во затворен простор: истите претрпеа поголеми трансформации, а во нив спаѓа и
Петтиот симпозиум на Друштвото за геотехника на Македонија (ДГМ). Поради тоа, истиот ќе се
одржи во периодот 23-25.6.2022 год. (наместо претходно предвидените 2020/21). Настанот е
поддржан од Меѓународното друштво за механика на карпи и инженерство во карпи (ISRM), а
воедно ќе биде и Втора конференција на регионалните геотехнички друштва, како континуитет на
конструктивната соработка со соседните сродни асоцијации.

ЦЕЛИ
Петтиот симпозиум на ДГМ се организира со цел на членовите на Друштвото и на пошироката стручна и
научна јавност во земјата и во регионот да им бидат пренесени актуелностите од полето на геотехниката,
како и да се изврши размена на искуства стекнати со примената на лабораториски, теренски, емпириски,
теориски, експериментални, нумерички и комбинирани методи во решавањето на проблемите од областа.
Секако, симпозиумов би послужил и како можност за меѓусебно зближување на стручните лица од овде
и од светот. Во таа насока, предавачи и гости ќе бидат: проф. Решат Улусај (Турција) – претседател на
ISRM; доајенот Ник Бартон (Англија/Норвешка); проф. Ана Марија Фереро (Италија) – доскорешен
секретар на тимот за имплементација на ЕС 7 во инженерството на карпи; носителот на Медал за заслуги
за Македонија – Хајнц Брандл (Австрија); истакнатиот проф. Борис Јеремиќ (САД/Србија); еден од
нашите експерти за карпи – проф. Милорад Јовановски; Еда Фреитас де Квадрос (Бразил) – претходен
претседател на ISRM и др.

ТЕМАТСКИ ОБЛАСТИ
Една од целите се остварува имајќи предвид дека ко-авторите на досега пристигнатите реферати работат
во 20-тина земји од Европа, Азија и Сев. Америка. Организаторите им се заблагодаруваат и би сакале да
поттикнат и други колеги да подготват изводи од нивни наоди и активности, а кои се поврзани со
носечката тема на симпозиумот: „Инженерски проблеми во меки карпи“ – за нив и сродни геолошки
материјали, во некоја од следните области:
1. Геотехнички аспекти во урбани средини и кај инфраструктурни објекти (фундирање, брани, патишта,
железници, тунели, подземни конструкции, рудници, нуклеарни централи итн.)
2. Лабораториски и теренски геотехнички испитувања и истражувања (ISO CEN, лабораториски опити,
in-situ истражувања и испитувања – CPT, дилатометри, геофизички...)
3. Геотехничко моделирање на почви и карпи (нумеричко, физичко, ГИС, BIM, далечинска детекција)
4. Процена и намалување на гео-хазарди (нестабилности на теренот, потпорни конструкции, методи за
подобрување, итн.)
5. Еврокодови и релевантна регулатива за геотехниката (техничка регулатива, предизвици во примена на
Еврокодови 7 и 8, национални анекси)
6. Земјотресно геотехничко инженерство (влијание на локални услови, сеизмичко реонирање на теренот,
ликвефакција, поуки од неодамнешни земјотреси)
7. Геотехника и достигнувања во прилог на одржливо општество (заштита на околина, образование,
историски објекти, правци на развој...)
8. Специфични проблеми во меки карпи
ПОДГОТОВКА НА РЕФЕРАТИТЕ
Од Симпозиумот ќе биде издаден Зборник на трудови прифатени од Научниот одбор. Истите може да
бидат напишани на еден од јужнословенските јазици или на англиски. Упатствата за техничката
подготовка на трудовите се достапни на интернет-страницата mag.net.mk.
Рефератите треба да се достават на адресата mag@gf.ukim.edu.mk. Иако целосните трудови ќе бидат прегледани и прифаќани од Научниот одбор, сепак авторите се лично одговорни за содржината, резултатите
што ги презентираат, квалитетот на техничката подготовка и јазичната редакција на текстот.
Авторите кои усмено ќе ги излагаат трудовите, ќе треба презентацијата (Power Point или сл.) да ја
направат на англиски јазик, додека јазикот на кој ќе се врши излагањето ќе биде по избор на авторот. И за
нив и за постерите, ќе биде проследена основа за подготовка.
ПОВАЖНИ ДАТУМИ
Во овие околности, Организациониот одбор ги прилагоди и датумите за заинтересираните учесници:
Достава на

Датум

Реферати
31.3.2022
Информација за прифаќање / корегирање 15.4.2022
Корегирани реферати
30.4.2022

Котизација Датум
Навремена до 30.4.2022
Доцна
од 01.5.2022
Студенти

Износ
[ден. / €]
6150 / 100
7700 / 125
1500 / 25

Со котизацијата се обезбедува учество на настанот и социјалните активности (коктел, кафе-паузи, свечена
вечера, екскурзија), симпозиумски материјал и печатење на постер за авторите кои ќе излагаат на тој
начин. Учесниците од Македонија може да ги извршат уплатите во денарска противвредност на жиро
сметка 210-0527506701-51, на „Друштво за геотехника на Македонија“, со назнака „За Петти симпозиум“,
даночен број 4030999440577, Тутунска банка – Скопје. За учесниците од странство, уплатата се врши
преку NLB Banka AD Skopje, Swift Code TUTN MK 22, IBAN MK07210300000229852.
Уплата ќе може да се изврши и преку интернет-страницата mag.net.mk.

СМЕСТУВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ
Симпозиумот ќе се одржи во периодот 23-25.6.2022 год., во хотелот Метропол во Охрид. За учесниците се
обезбедени повластени цени за сместување во следниве хотели, кои се во меѓусебна непосредна близина:
Сместување
Хотел
Еднокреветна - ноќевање со појадок [€]
Еднокреветна - полупансион [€]
Еднокреветна - полн пансион [€]
Двокреветна - ноќевање со појадок [€]
Двокреветна - полупансион [€]
Двокреветна - полн пансион [€]

БЕЛВИ
46
49
53
32
35
39

МЕТРОПОЛ
46
49
53
32
35
39

ТУРИСТ
37
40
44
27
30
34

Доколку се оствари само едно ноќевање, тогаш се врши доплата од 5 €.
Појадокот е во хотелот од сместувањето, а евентуалните останати еден/два оброка – во х. Метропол.

Резервација на хотелското сместување треба да се направи преку формулар преземен од mag.net.mk што
треба навремено да се достави до хотел Метропол А.Д. Охрид, на sales@metropol-ohrid.com.mk или преку
факс +389 46 277 212.

ПОЧЕСЕН ОДБОР
Решат Улусај – претседател на ISRM, Војкан Јовичиќ – потпретседател на ISRM, Иван Вркљан – поранешен
потпретседател на ISRM, Хајнц Брандл – поранешен потпретседател на ISSMGE, Ахмет Сагламер – почесен
член на ДГМ, Радомир Фолиќ – почесен член на ДГМ, Хусамедин Џеладин – заслужен член на ДГМ,
Милорад Јовановски – претходен претседател на ДГМ, Златко Србиноски – Градежен факултет,
Влатко Шешов – ИЗИИС, Андреа Серафимовски – ГРАНИТ, Златан Ѓуриќ – STRABAG
НАУЧЕН ОДБОР
Слободан Ќориќ – претседател, Ненад Шушиќ, Мирјана Вукиќевиќ, Драгослав Ракиќ, Зоран Бониќ
(Србија); Спасен Ѓорѓевски, Љупчо Петковски, Јосиф Јосифовски, Игор Пешевски, Виолета
Мирчевска, Кемал Едип, Златко Илијовски, Јован Бр. Папиќ, Ацо Велевски (Македонија); Мато
Уљаревиќ, Азра Шпаго, Сабид Зекан (БиХ); Игор Соколиќ, Лео Матешиќ, Предраг Мишчевиќ,
Крунослав Минажек (Хрватска); Мојца Равникар Турк, Јанко Логар, Матеј Мачек (Словенија);
Слободан Живаљевиќ (Црна Гора); Андреј Тоцев (Бугарија); Дитмар Адам, Вулф Шуберт (Австрија);
Љуљета Бозо (Албанија); Нориказу Шимицу (Јапонија), Мишко Чубриновски (Нов Зеланд); Ернест
Олиник (Романија); Озер Чинициоглу (Турција); Слободан Мицковски (Шкотска)
ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОДБОР
Ј. Бр. Папиќ, Др. Димитриевски, И. Пешевски, М. Јовановски, Ј. Јосифовски, Б. Сусинов, С. Абази,
К. Едип, Т. Китановски, Б. Богоевски, Б. Јаневски, Е. Ангелова, В. Витанов, Ст. Николов,
Ст. Митовски, Зл. Зафировски, К. Лазаров, Д. Наков

МАРКЕТИНШКИ АКТИВНОСТИ
Во рамките на предвидената програма, учесниците или фирмите може да ги презентираат своите активности
или производи преку изложба на рекламен штанд или друг вид на спонзорство. Пакетите се дадени во
следната табела, по однос на кои заинтересираните субјекти може да се обратат на pesevski@gf.ukim.edu.mk.
ПОДДРШКА

Коктел

Свечена вечера

Ручек (до 3)

Кафе-пауза (до 4)

Изнајмување на штанд (до 8)

Пенкало / молив (до 3)

Нотес / тефтер (до 2)

Беџ со врвка (еден)

Рекламен прилог во чанта (до 4)

Лого од компанијата на екран во тек на настанот

√

√

Лого од компанијата на постери

√

√

√

Лого од компанијата на интернет-страна на ДГМ

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Лого од компанијата во деталната програма

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Ослободување од котизација

4

4

3

2

1

1

1

2

1

Влезница за свечена вечера

4

4

3

2

1

1

4

1

1

Златен

√

Платинест

Соодветен штанд во зона за кафе-паузи

Дијамантски

Бронзен

ПРЕМИУМ

Сребрен

ПАКЕТИ

Огласување за свечена вечера

√

Огласување во просторот за ручек / кафе-паузи

√

√

Лого од компанијата на пенкало / молив

√

(доставени од компанијата)

Лого од компанијата на нотес / тефтер (доставени

√

од компанијата)

Лого од компанијата на врвката за беџ (доставени

√

од компанијата)

Засебен рекламен додаток во конференциската
чанта

€ 50

€ 150

€ 150

€ 100

€ 400 (за трите дена)

€ 300

€ 1500

€ 2000

€ 1000

€ 200 – 499

€ 500 – 999

€ 1000 – 1999

€ 2000 – 2399

€ 2400

√

Избор

КОРЕСПОНДЕНЦИЈА
За технички и организациски прашања во врска со симпозиумот, информации може да се добијат преку:
mag@gf.ukim.edu.mk
тел.: +389 2 3116 066 / лок.157 & 239

mag@mag.net.mk

www.mag.net.mk

Градежен факултет – Скопје, бул.Партизански одреди бр.24, Скопје

