
 
 
Локман Љимани 
Датум на раѓање:  

 19.07.1971 година Скопје, Македонија 

 
Oбразование: 

 СГГУ „Здравко Цветковски„ - Скопје - образовен профил - Архитектура (1986-1989) 
 Факултет за градежништво и архитектура – насока Архитектура Приштина (1989-

1994) – Дипломиран инженер на Архитектура 
 Меѓународен универзитет во Струга – Факултет за економски науки (2013) – 

Магистар по економски науки 
 

Професионално искуство: 
 Март 1995 – Јуни 1999 година (N.T.P„Neondesign„)Архитектура, Внатрешен дизајн 

и графика во Скопје – Македонија 

Вработен како: Проектант и реализатор 
 Септември 1999 – Јануари 2006 година (Sh.P.K„ Neondesign„) Архитектура, 

Внатрешен дизајн и графика во Приштина - Косово 

Вработен како: Проектант и реализатор 
 Септември 2006 – Август 2018 година (СГГУ „Здравко Цветковски„ –Скопје)  

Вработен како: Професор по градежништво и архитектура 
 Октомври 2015 – Јануари 2016 година ФОН – Факултет за архитектура 

Вработен како: Професор и Асистент на Архитектура (визитинг професор) 

 

 

 

 

 
Обуки, Лиценци и Семинари: 

 Лиценца Овластување (A) за обработка на проектанска документација 
 Сертификат од Биро за развој на образование: Современи методи во наставата 
 Сертификат од USAID за интеретничка интеграција во едукативни проекти 
 Сертификат од USAID за интеграција – Модел Школо 



 Сертификат од NCDIEL и Министерство за образование - Биро за развој за 
Иновациии и претприемачи 

 Сертификат од MASSUM за интервју на албански јазик – mentor 

 
Јазици: 

 Албански јазик 
 Македонски јазик  
 Српски  јазик  
 Хрватски јазик  
 Англиски јазик и  
 Турски јазик 

 

Компјутерски вештини: 
Windows, МС Office(MS Word, MS Excel, MS PowerPoint), Autocad, Archicad, Sketchup3d, 
3Dmax, Artlantis, Adobe Photoshop, Corel Draw. 

 
Лични компетенции: 
Амбиции, расплетување на проблемите и со латерално мислење, вештина за брзо учење, 
комуникативни способности, флексибилност и креативност, одлична комуникација во сите 
нивоа на јазикот, детално ориентиран, способност за проектирање и реализирање, добар 
мислител, способност за екипно работење, способност за проблематични решенија, 
ефективна комуникација и меѓуиндивидуална способност, способен за прифаќање на 
вербални инструкции. 
 

Цели: 
Мојата визија како прв човек на оваа институција е да се стремам да се постават 

основните барања за градба, во зависност од намената, а предвидени со параметрите од 

планската документација со цел градбите да бидат изведени и проектирани со висок 

квалитет односно со механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита со 

рационално уредување и користење на просторот за подобри услови во согласност со 

еколошките стандарди како и за хумано живеење и работа на граѓаните. Доследно 

спроведување на Законот за градење, Законот за просторно и урбанистичко планирање и 

Законот за инспекциски надзор. 

Оттука произлегува флексибилниот карактер со кој ќе стремам Државниот инспекторат за 

градежништво и урбанизам на Република Македонија да го приближам до модерните 

трендови во областа на инспекцискиот надзор во градежништвото, ќе се карактеризира со 

перманентна надградба, како Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам на 

Република Македонија би можел да кореспондира со современите текови и напредок со 

цел да стане високо квалитетна институција која ќе придонесе во засилување на 

инспекцискиот надзор. 

 

 

 


