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РЕФЕРАТ  

ЗА ИЗБОР HA АСИСТЕНТ ВО СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ ПО  

ГРУПА ПРЕДМЕТИ ОД ОБЛАСТА НА АРХИТЕКТОНСКО ПРОЕКТИРАЊЕ И 

ДИЗАЈН И АРХИТЕКТОНСКИ КОНСТРУКЦИИ НА  

ФАКУЛТЕТОТ ЗА АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЈН  

ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ АМЕРИКАН КОЛЕЏ СКОПЈЕ 

 

 

Со Одлука бр. 16-364/5 од 19.03.2021 година донесена на седница на наставно-научниот совет 

на Факултетот за архитектура и дизајн, одржана на 19.03.2021 година, определени сме за 

членови на Рецензентска комисиjа за избор на асистент во соработничко звање по група 

предмети од областа на архитектонско проектирање и дизајн и архитектонски конструкции на 

Факултетот за архитектура и дизајн при Универзитетот Американ Колеџ Скопје. 

Конкурсот за овоj избор беше обjавен во весникот Слободен печат, на ден 17.02.2021 година и 

во предвидениот рок се приjави: 

- М-р Паолина Милушева 

Врз основа на приложената документациjа од кандидатите, чест ни е на Наставно - научниот 

совет на Факултетот за архитектура и дизајн да му го поднесеме следниов 

 

И З В Е Ш Т А J  

Биографски податоци 

Паолина Милушева е родена на 23.01.1987 година во Струмица. Од 2013 година е соработник 

во наставата на Факултетот за архитектура и дизајн при Универзитетот Американ Колеџ 

Скопје, каде учествува во изведувањето на наставата на проектантските предмети 

Архитектонско проектирање 1 и 2, Архиткетонско проектирање 2 - Објекти од култура, Детаљ 

во архитектурата, Дизајн на урбана опрема, Компјутерска графика 1 и Компјутерска графика 2. 

Основно училиште завршила во ОУ „Моша Пијаде“, Струмица, средно училиште завршила во 

гимназија ДСУ „Јане Сандански“, Струмица. Дипломира со просек 8.00 на Архитектонскиот 

факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во 2012 година под менторство на 

проф. Минас Бакалчев на тема “Повеќесемејно домување, нови типологии, Маџир маало, 

Скопје“ . Во 2016 година ги завршува магистерските студии со просек 8.17, под менторство на 

проф. Минас Бакалчев на тема “Истражување во колективната форма 1964/2014: морфологија 

на домувањето” со наслов “Трансформација на станбена структура на примерот на Маџир 

маало, Скопје” на Архитектонскиот факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. 

Kако архитект работи на голем број архитектонски проекти, архитектонски конкурси и 

истражувања во полето на архитектурата. 

Во 2011 година учествува на конкурс за идејно решение за повеќенаменска спортска сала за 

1000 гледачи во Скопје. Во 2012 година работи на идеен и основен проект за хотел во Старата 

скопска чаршија. Во текот на 2012 и 2013 година работи на проект за трајна поставка на 

Меморијален ценатар на холокаустот на Евреите на Македонија, Скопје. Во 2012 година 

учествува и освојува прва награда на конкурс за дизајн на фотелја INVERSE. Во 2013 

учествува и освојува второ место на конкурс за идејно решение за Универзална сала, Скопје. 

Во 2013 година учествува на интернационалниот конкурс EUROPAN 12: Adaptive city, Kagran, 

Vienna. Во 2014 учествува во изработка на архитектонско урбанистички проект со идејно 

решение за ресторан Езерце – градски парк, Скопје, второнаграден труд. Во 2015 година на 

конкурсниот труд за факултетски згради за ФИНКИ + ФФОСЗ при Универзитетскиот кампус 

во Скопје, освојува награда – откуп. Во 2016 учествува на конкурс за столица на кој освојува 

трето место.  Во 2017 учествува на конкурс за идејно решение за повеќенаменска спортска сала 

“Градски парк” со капацитет до 3000 гледачи, Скопје, за кој добива откуп. Во 2020 година 

работи на три конкурси, конкурс за избор на идејно архитектонско и хортикултурно решение 
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за парк во Општина Карпош, Скопје, освоено второ место; конкурс за избор на идејно решение 

за хортикултурно и партерно уредување на скверови, Општина Аеродром, Скопје, за кој 

освојува второ место; Конкурс за избор на три партерни идејни решенија за „Летна отворена 

сцена“ на три локации во зелениот појас на Градскиот парк во Скопје. Учествува во повеќе 

летни школи и работилници,  летна школа TERRISTORIES, под менторство на проф. Klaske 

Havik, TU Delft, Крива Паланка, Македонија во 2009; Интернационална работилница  – After 

urban sprawl, a new alliance town – countryside, Болоња, Италија во 2011; Интернационална 

студентска работилница „Јужен булевар: нова оска на развој на Скопје“,Архитектонскиот 

факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и Архитектонски факултет, Торино, 

Италија во 2011 година.  

 

Наставно-образовна дејност 

 

 Во 2013 е ангажирана како Соработник во настава на проектантските предмети, 

предмети од областа на архитектонски конструкции и компјутерска графика на 

Факултетот за архитектура и дизајн на Универзитетот Американ Колеџ - Скопје. 

Во рамките на Факултетот за Архитектура и дизјан на УАКС зема учество во изведувањето на 

наставата на следните предмети:  

- Прва година – Архитектонско проектирање 1 и 2. 

- Втора година – Компјутерска графика 1 и 2, Архитектонски конструкции 2. 

- Трета година – Дизајн на урбана опрема, Детаљ во архитектурата. 

- Четврта година – Архитектонско прокетирање 2-Објекти од култура. 

 

 Tутор на летнa школи и работилници за архитектура:  

 

- Интернационална летна школа, Urban Urgency, Скопје, Македонија, 2013 

- Интернационална летна школа, Urban Urgency, Валенсија, Шпанија, 2014 

- Интернационална летна школа, Urban Urgency, Сплит, Хрватска,2015 

- Меѓународна летна школа за Архитектура, Охрид, УАКС, Скопје - Soft spaces, 

HHF Architects, Basel, Switzerland, 2016 

- Интернационална летна школа, Urban Urgency, Винтертур, Швајцарија, 2017 

- Интернационална летна школа, Phoenix, Винтертур, Швајцарија, 2019 

-  Сценирање на пејзажот. Макс Босхард, Штефан Медер, Швајцарија, 2020  

 

Учество на изложби: 

 

- Учество на биенале на македонската архитектура, БИМАС 2010 со проект 

повеќенаменска спортска сала за 3000 гледачи, Скопје 

- Учество во изложба - OUTBOX, Музеј на Град Скопје, 2011 

- Учество на изложба - “Шеесеттите: Светот, Скопје и скопјани”, дел од културниот 

настан „Бела ноќ-2012“,Музеј на Град Скопје, 2012 

- Невидливо Скопје - Архитектонски водич – Музеј на град Скопје, дел од 

истражувачкиот тим. 2013. 

- Наоди - Павиљон на Република Македонија на Венециско Биенале. Соработник. 2014; 

- Студентска изложба – Факултет за Архитектура и Дизајн – УАКС. Скопје, 2013-2020. 

 

Научни публикации / објавени истражувања: 

 

- “Невидливо Скопјe - Архитектонски водич”, со група архитекти ISBN 978-608-233-032-

7 

 

 

Општествена деjност 
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- Координатор на БИСТА 2018 (Биенале на студенти по архитектура); 

 

 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

Врз основа на увидот во поднесената професионална биографија и севкупното дејствување и 

творештво, комисијата смета дека м-р Паолина Милушева искажува висок интелектуален, 

творечки и педагошки потенцијал.  

Рецензентската комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни, педагошки и други 

остварувања на кандидатот од почетокот на кариерата, врз основа на сета поднесена 

документација која е од важност за изборот.  

Ценејќи го сето предходно наведено, Рецензентската комисија со особена чест и со 

задоволство му предлага на Наставно-научниот Совет на Факултетот за архитектура и дизајн 

при Универзитетот Американ колеџ во Скопје, кандидатката м-р Паолина Милушева, согласно 

Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-

стручни, наставни и соработнички звања на Универзитетот Американ Колеџ Скопје  и Законот 

за високо образование, да биде избрана во соработничко звање асистен, за група предмети од 

областа на архитектонско проектирање и дизајн и и архитектонски конструкции.  

 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИJА 

 

проф. д-р Мишко Ралев с.р.  

Факултет за архитектура и дизајн,  

Универзитет Американ Колеџ Скопје 

 

проф. д-р Тони Васиќ с.р.  

Факултет за архитектура и дизајн,  

Универзитет Американ Колеџ Скопје 
 

вон. проф. м-р Виолета Бакалчев с.р.  

Факултет за архитектура и дизајн,  

Универзитет Американ Колеџ Скопје 
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РЕФЕРАТ  

ЗА ИЗБОР HA АСИСТЕНТ ВО СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ ПО  

ГРУПА ПРЕДМЕТИ ОД ОБЛАСТА НА АРХИТЕКТОНСКО ПРОЕКТИРАЊЕ И 

ДИЗАЈН И АРХИТЕКТОНСКИ КОНСТРУКЦИИ НА  

ФАКУЛТЕТОТ ЗА АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЈН  

ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ АМЕРИКАН КОЛЕЏ СКОПЈЕ 

 

 

Со Одлука бр. 16-364/5 од 19.03.2021 година донесена на седница на наставно-научниот совет 

на Факултетот за архитектура и дизајн, одржана на 19.03.2021 година, определени сме за 

членови на Рецензентска комисиjа за избор на асистент во соработничко звање по група 

предмети од областа на архитектонско проектирање и дизајн и архитектонски конструкции на 

Факултетот за архитектура и дизајн при Универзитетот Американ Колеџ Скопје. 

Конкурсот за овоj избор беше обjавен во весникот Слободен печат, на ден 17.02.2021 година и 

во предвидениот рок се приjави: 

- М-р Мартин Деловски 

Врз основа на приложената документациjа од кандидатите, чест ни е на Наставно - научниот 

совет на Факултетот за архитектура и дизајн да му го поднесеме следниов 

 

И З В Е Ш Т А J  

Биографски податоци 

 

Мартин Деловски е роден на 29.03.1988 година во Скопје. Од 2013 година е соработник во 

наставата на Факултетот за архитектура и дизајн при Универзитетот Американ Колеџ Скопје, 

каде учествува во изведувањето на наставата на предметите: Ентериер 1 и 2, Нацртна 

геометрија, Перспектива, Архитектонски конструкции 1, Студио 2, Визуелно изразување 2, 

Детаљ во архитектурата. Основно и средно училиште завршува во Скопје. Дипломира со 

просек 8.99 на Факултетот за Архитектура и дизајн при Универзитет Американ колеџ Скопје. 

Во 2018 година ги завршува магистерските студии со просек 9,09, под менторство на проф. 

Мишко Ралев на тема “Трговски Центри” со наслов “Хибриден трговски центар” на 

Факултетот за Архитектура и дизајн при Универзитет Американ колеџ Скопје Kако архитект 

работи на голем број архитектонски проекти, архитектонски конкурси и истражувања во 

полето на архитектурата. 

Во 2012 година учествува и освојува прва награда на конкурс за реконструкција на музеј на 

Град Скопје како дел од проектантски тим.. Во 2013 година работи на идеен и основен проект 

за семејна куќа во Скопје. Во текот на 2013 и 2015 година работи на проекти од полето на 

ентериерното уредување. Во 2016 работи како соработник на основен проект за реконструкција 

и адаптација на Трговски центар Капиштец. Во 2018 работи како соработник на основен 

проект за детска градинка во Скопје. Во 2019 работи на основен проект за Хотел и ресторан во 

Св.Николе како дел од проектантски тим. 

 

Наставно-образовна дејност 

 

 Во 2013 е ангажиран како Соработник во настава на проектантските предмети, 

предмети од областа на архитектонски конструкции и ентериер  на Факултетот за 

архитектура и дизајн на Универзитетот Американ Колеџ - Скопје. 

Во рамките на Факултетот за Архитектура и дизјан на УАКС зема учество во изведувањето на 

наставата на следните предмети:  

- Прва година – Нацртна геометрија, Перспектива, Визуелно изразување 2 
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- Втора година –Архитектонски конструкции 1. 

- Трета година – Ентериер 1 и 2 , Детаљ во архитектурата,  

- Четврта година – Студио проектирање 2, Ентериер 1 

 

 Tутор на летнa школи и работилници за архитектура:  

- Меѓународна летна школа за Архитектура, Охрид, УАКС – Скопје 

 

 “Architecture as Performance”Kresimir Rogina,Vinko 

Penezik,Загреб,Хрватска,2013 

“Metabolism Revisited” atelier Bow-Wow , Токио , Јапонија ,2014 

“Behaviorology in Ohrid” atelier Bow-Wow , Токио  ,Јапонија ,2015 

“Soft spaces”, HHF Architects, Базел, Швајцарија, 2016 

“Natural systems, Enota Architects, Љубљана, Словенија, 2017 

“Platform Tourism” Harald Trapp, Виена, Австрија, 2019 

Сценирање на пејзажот. Макс Босхард, Штефан Медер, Швајцарија. 2020. 

   

Учество на изложби: 

 

- Учество на биенале на македонската архитектура, БИМАС 2012 со проект 

Реконструкција на музеј на Град Скопје 

 

 

Општествена деjност 

 

- Ротари клуб Скопје- член 

- Член во управниот одбор на Асоцијација на архитекти на Македонија 

 

 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

Врз основа на увидот во поднесената професионална биографија и севкупното дејствување и 

творештво, комисијата смета дека м-р Мартин Деловски искажува висок интелектуален, 

творечки и педагошки потенцијал.  

Рецензентската комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни, педагошки и други 

остварувања на кандидатот од почетокот на кариерата, врз основа на сета поднесена 

документација која е од важност за изборот.  

Ценејќи го сето предходно наведено, Рецензентската комисија со особена чест и со 

задоволство му предлага на Наставно-научниот Совет на Факултетот за архитектура и дизајн 

при Универзитетот Американ колеџ во Скопје, кандидатот м-р Мартин Деловски, согласно 

Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-

стручни, наставни и соработнички звања на Универзитетот Американ Колеџ Скопје  и Законот 

за високо образование, да биде избран во соработничко звање асистен, за група предмети од 

областа на архитектонско проектирање и дизајн и архитектонски конструкции.  

 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИJА 

 

проф. д-р Мишко Ралев с.р.  

Факултет за архитектура и дизајн,  

Универзитет Американ Колеџ Скопје 

 

проф. д-р Тони Васиќ с.р.  



УНИВЕРЗИТЕТ АМЕРИКАН КОЛЕЏ СКОПЈЕ 

Број 84, Мај  2021                                                                                                    10|  
 

Факултет за архитектура и дизајн,  

Универзитет Американ Колеџ Скопје 
 

вон. проф. м-р Виолета Бакалчев с.р.  

Факултет за архитектура и дизајн,  

Универзитет Американ Колеџ Скопје 
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РЕФЕРАТ  

ЗА ИЗБОР HA АСИСТЕНТ ВО СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ ПО  

ГРУПА ПРЕДМЕТИ ОД ОБЛАСТА НА АРХИТЕКТОНСКО ПРОЕКТИРАЊЕ И 

ДИЗАЈН И УРБАНО И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЕКТИРАЊЕ НА  

ФАКУЛТЕТОТ ЗА АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЈН  

ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ АМЕРИКАН КОЛЕЏ СКОПЈЕ 

 

 

Со Одлука бр. 16-364/6 од 19.03.2021 година донесена на седница на наставно-научниот совет 

на Факултетот за архитектура и дизајн, одржана на 19.03.2021 година, определени сме за 

членови на Рецензентска комисиjа за избор на асистент во соработничко звање по група 

предмети од областа на архитектонско проектирање и дизајн и урбано и просторно планирање 

и проектирање на Факултетот за архитектура и дизајн при Универзитетот Американ Колеџ 

Скопје. 

Конкурсот за овоj избор беше обjавен во весникот Слободен печат, на ден 17.02.2021 година и 

во предвидениот рок се приjави: 

- М-р Нина Карангелеска Тодоровска 

Врз основа на приложената документациjа од кандидатите, чест ни е на Наставно - научниот 

совет на Факултетот за архитектура и дизајн да му го поднесеме следниов 

 

И З В Е Ш Т А J  

Биографски податоци 

Нина Карангелеска Тодоровска е родена на 25.02.1985 година во Скопје. Основно образование 

завршува во ОУ „Кочо Рацин“, Скопје, средно образование во СУГС Гимназија „Јосип Броз 

Тито“, Скопје. Во 2009 година дипломира на Архитектонскиот факултет, Универзитет „Св. 

Кирил и Методиј“, Скопје со просек 8.47, под менторство на проф. Минас Бакалчев. Во 2016 

година ги завршува магистерските студии на Факултетот за архитектура и дизајн, Универзитет 

Американ Колеџ Скопје (УАКС), со академски почести и просек А- (3.56), под менторство на 

проф. Виолета Бакалчев на тема „Покривот на повеќесемејната станбена зграда од периодот на 

Модерната на примерот на Скопје“.  

Нина Карангелеска Тодоровска е соработник во наставата на Факултетот за архитектура и 

дизајн, УАКС од 2009 година до денес. Учествува во изведување на наставата на група 

предмети од областа на архитектонско проектирање и урбано и просторно планирање и 

проектирање, односно предметите од прв циклус на студии: Архитектонско проектирање 1, 2, 

5 и 6, Материјализација на архитектонски простор,  Основи на урбанизам, Јавни згради; и од 

втор циклус на студии на предметите: Архитектонско проектирање 1- Образование и 

здравство, Архитектонско проектирање 3- Спорт, Студио 1, 2 и 3, Интегративно студио, Урбан 

дизајн 1 и 2. Во 2008/2009 година е ангажирана како соработник во наставата на 

Архитектонскиот факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, на предметот „Урбано 

планирање и реконструкција“.  

Покрај наставно-образовната дејност, како архитект остварува пракса во неколку 

архитектонски студиа. Во септември и октомври 2006 година работи како практикант во 

архитектонското студио на Сергеј Никољски и Михаил Шлудер во Виена; од август 2008 до 

јануари 2009 работи како архитект во архитектонското студио „Шлудер-Никољски“ во Скопје; 

од 2009 до 2015 работи на неколку проекти во компанијата Геинг Кребс унд Кифер, Скопје.  

Како архитект работи на бројни архитектонски проекти, архитектонски конкурси и 

истражувања во полето на архитектурата и урбанизмот. Во 2006 година учествува на 

интернационален конкурс „St. Marx- три повеќесемејни станбени објекти во Виена“. Во 2008 

година на интернационалниот конкурс „Идејно решение за доградба на трет кат на Градски 

Трговски Центар“ освојува втора награда. Истата година работи и на идеен проект за 
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резиденцијален комплекс во Истанбул, Турција и учествува на конкурс за „Идејно решение за 

Универзитет за информациски технологии, Скопје“. Во 2009 година како соработник учествува 

во проектот за изложбена поставка „Траги“, по повод 60 годишнината од основањето на Музеј 

на град Скопје. Од 2009 до 2013 година работи на истражувачкиот проект „Невидливо Скопје- 

Архитектонски водич“. 2012 и 2013 година работи на реконструкција на угостителски објект 

во Стара скопска чаршија и реконструкција на индивидуална станбена куќа во Дебар Маало, 

Скопје. Во 2017 година учествува на конкурс за „Идејно решение за студентски дом во 

општина Карпош, Скопје“ и на интернационален конкурс „Идејно решение за детска градинка 

Сесветски Краљевец, Загреб“. Во 2020 година работи на конкурс за „Идејно решение за детска 

градинка во Брезовица, Загреб“. Истата година освојува второ место на конкурс за „Идејно 

архитектонско и хортикултурно решение за парк во општина Карпош“. Во 2021 година на 

конкурсот за „Идејно решение за управна (општинска) зграда на општина Аеродром“ освојува 

прво место.  

Од 2008 до 2017 година работи и на повеќе проекти за внатрешно уредување и дизајн: саемски 

штанд за претставување на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ на образовниот саем во Скопје 

(2008); ентериер на стан во населба Чаир (2010); ентериер на Центар за дипломати 

„Добредојде“, Скопје (2010); ентериер за индивидуална станбена куќа во Дебар Маало, Скопје 

(2013); ентериер за индивидуална станбена куќа во Влае, Скопје (2016); ентериер на стан - кеј 

на р. Вардар, Скопје (2017).  

Во 2011 и 2012 година, во улога на програмски директор и координатор на предавачите, го 

организира настанот “Skopje Architecture Week” (Скопска недела на архитектурата).  

Како учесник и како тутор била вклучена во голем број на студентски и професионални летни 

школи и работилници. Учествува на работилниците: „Заживување на левиот брег на р. Вардар“ 

организирана од Град Скопје и Архитектонски факултет (2007); „Планирање на Големиот Ринг 

на Скопје“, под менторство на Peter Gabrielčič, Љубљана, Архитектонски факултет, Скопје 

(2007); „Павиљон Бродски“, Архитектонски факултет, Скопје (2008); „Град без име“, под 

менторство на Ines Tolic, Форум Скопје, Скопје (2008). Зема учество на следните летни школи: 

„Кон одржлива иднина за урбан развој“, Меѓународна летна школа за архитектура, Ротердам, 

Холандија, под менторство на Jacob van Rijs (MVRDV), Ruurd Gietema (KCAP), организирана 

од The Rotterdam Academy of Architecture and Urban Design (2007); „Нови простори од најдени 

материјали“, Меѓународна летна школа за архитектура, под менторство на David Buege (Rural 

Studio), Крива Паланка, Македонија (2008). 

 

Наставно-образовна дејност 

Од септември 2008 до јуни 2009 година е ангажиранa како соработник во наставата на 

Архитектонскиот факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, на предметот: 

- Четврта година: Урбано планирање и реконструкција  

Во рамки на Факултетот за Архитектура и дизајн на УАКС зема учество во изведувањето на 

наставата на следните предмети:   

- Прва година:  Архитектонско проектирање 1 и 2;  

- Втора година:  Материјализација на архитектонски простор;  

- Трета година:  Архитектонско проектирање 5 и 6; Основи на урбанизам; Јавни згради;  

- Четврта година: Архитектонско проектирање 1 – Образование и здравство; Урбан 

дизајн 1 и 2; Студио 1 и 2; 

- Петта година: Архитектонско проектирање 3- Спорт; Студио 3; Интегративно студио; 

 

Како тутор зема учество на следните летни школи и работилници за архитектура: 

- Работилница „Скопје од места- од простори- од траги“ организирана од Институт за 

Урбан дизајн и пејзажна архитектура – Технички Универзитет (TU)- Виена, одржана во 

Виена (2010); 

- Работилница „Проект за реконструкција на две основни училишта во општина 

Карпош“, организирана од Општина Карпош и Факултет за архитектура и дизајн 
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(УАКС), Скопје (2011); 

- Работилница „Репрограмирање на урбаноста“, организирана од Факултет за 

архитектура и дизајн (УАКС), Скопје (2013); 

- Интернационална летна школа за архитектура и дизајн “Architecture as Performance“, 

раководена од Vinko Penezić и Krešimir Rogina, организирана од Факултетот за 

архитектура и дизајн (УАКС), одржана во Охрид (2013); 

- Работилница „Домување во трето животно доба- Крушево“ и „Прототип на градинка за 

деца- Крушево“, организирана од Факултет за архитектура и дизајн, УАКС, Скопје; 

- Интернационална летна школа за архитектура и дизајн “Natural Systems“, раководена 

од Dean Lah (ENOTA), организирана од Факултетот за архитектура и дизајн (УАКС), 

одржана во Охрид (2017); 

 

Учество на изложби: 

 

- БИСТА- Биенале на студенти по архитектура - учество со проект (2008); 

- БИМАС- Биенале на македонска архитектура - учество со проект (2012); 

- „Невидливо Скопје - Архитектонски водич “ - Музеј на град Скопје, дел од авторскиот 

тим (2013); 

- „13 Начини на гледање на градот“, Serious Interests Agency, Скопје, колективна изложба 

(2015); 

- „Бесконечна соба“- Младински Културен Центар, Скопје – авторска изложба на 

конкурсни проекти (2018); 

- Годишна студентска изложба – Факултет за архитектура и дизајн, Скопје (2011-2019); 

 

Публикации / објавени истражувања: 

 

- „Невидливо Скопје- Архитектонски водич“, со група автори,  

ISBN 978-608-233-032-7 (2013) 

- „Бесконечна соба“ каталог на архитектонски проекти, со група автори,  

ISBN 978-9989-644-66-5 (2018) 

 

 

Општествена деjност 

 

- Организатор на 3.Конгрес за студенти по архитектура од поранешните југословенски 

земји – „Светски трендови- локални услови“, Охрид (2004) 

- Организатор на Skopje Architecture Week – Supercity (2011) 

- Организарот на Skopje Architecture Week (2012) 

- Член на организационен одбор на БИМАС- 18. Биенале на македонска архитектура 

(2016) 

- Член на организационен одбор на БИМАС- 19. Биенале на македонска архитектура 

(2018) 

 

 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

Врз основа на увидот во поднесената професионална биографија и севкупното дејствување и 

творештво, комисијата смета дека м-р Нина Карангелеска Тодоровска искажува висок 

интелектуален, творечки и педагошки потенцијал.  

Рецензентската комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни, педагошки и други 

остварувања на кандидатот од почетокот на кариерата, врз основа на сета поднесена 

документација која е од важност за изборот.  

Ценејќи го сето предходно наведено, Рецензентската комисија со особена чест и со 

задоволство му предлага на Наставно-научниот Совет на Факултетот за архитектура и дизајн 
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при Универзитетот Американ колеџ во Скопје, кандидатот м-р Нина Карангелеска Тодоровска, 

согласно Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни, 

наставно-стручни, наставни и соработнички звања на Универзитетот Американ Колеџ Скопје  

и Законот за високо образование, да биде избран во соработничко звање асистен, за група 

предмети од областа на архитектонско проектирање и дизајн и урбано и просторно планирање 

и проектирање.  

 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИJА 

 

проф. д-р Мишко Ралев с.р.  

Факултет за архитектура и дизајн,  

Универзитет Американ Колеџ Скопје 

 

проф. м-р Викторија Еремеева Наумоска с.р.  

Факултет за архитектура и дизајн,  

Универзитет Американ Колеџ Скопје 

 

вон. проф. м-р Виолета Бакалчев с.р.  

Факултет за архитектура и дизајн,  

Универзитет Американ Колеџ Скопје 
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РЕФЕРАТ  

ЗА ИЗБОР HA АСИСТЕНТ ВО СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ ПО  

ГРУПА ПРЕДМЕТИ ОД ОБЛАСТА НА АРХИТЕКТОНСКО ПРОЕКТИРАЊЕ И 

ДИЗАЈН НА  ФАКУЛТЕТОТ ЗА АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЈН 

ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ АМЕРИКАН КОЛЕЏ СКОПЈЕ 

 

 

Со Одлука бр. 16-364/4 од 19.03.2021 година донесена на седница на наставно-научниот совет 

на Факултетот за архитектура и дизајн, одржана на 19.03.2021 година, определени сме за 

членови на Рецензентска комисиjа за избор на асистент во соработничко звање по група 

предмети од областа на архитектонско проектирање и дизајн на Факултетот за архитектура и 

дизајн при Универзитетот Американ Колеџ Скопје. 

 

Конкурсот за овоj избор беше обjавен во весникот Слободен печат, на ден 17.02.2021 година и 

во предвидениот рок се приjави: 

 

- М-р Бранислава Ѓорѓевиќ Атанасовска 

 

Врз основа на приложената документациjа од кандидатите, чест ни е на Наставно - научниот 

совет на Факултетот за архитектура и дизајн да му го поднесеме следниов 

 

 

И З В Е Ш Т А J  

 

Биографски податоци 

Бранислава Ѓорѓевиќ Атанасовска е родена на 20.02.1981 година во Скопје. Основно 

образование завршува во ОУ „Вера Циривири Трена“, Скопје, средно образование во СУГС 

Гимназија „Орце Николов“, Скопје. Во 2006 година дипломира на Архитектонскиот факултет, 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје со просек 9,34. Во 2008 година добива признание 

за најдобар дипломиран студент со највисок просечен успех за академската 2006/2007 година, 

од страна на Ректоратот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј”, Скопје. За постигнатиот 

висок резултат истата година се здобива и со признание „Инженерски прстен“ од страна на 

Инженерската институција на Р. Македонија, под покровителство на Претседателот на Р. 

Македонија. За време на студиите и по нивното завршување, од 2003 до 2009 година вклучена 

е во наставниот процес на Архитектонскиот факултет во Скопје, Универзитет „Св. Кирил и 

Методиј“, како соработник на предметот Елементи на проектирање/Архитектонско 

проектирање 1. Од 2008 година до денес, Бранислава Ѓорѓевиќ Атанасовска ангажирана е во 

наставата на предмети од областа на проектирањето и дизајн, на Факултетот за архитектура и 

дизајн при Универзитет Американ Колеџ Скопје. Учествува во изведување на наставата на 

група предмети од областа на архитектонско проектирање, односно предметите од прв циклус 

на студии: Архитектонско проектирање 1, 2, 3, 4, 5 и 6, Архитектонски конструкции 1, Јавни 

згради; и од втор циклус на студии на предметите: Архитектонско проектирање 1- 

Образование и здравство, Архитектонско проектирање 3- Спорт. Работела на повеќе проекти и 

конкурсни трудови и учествувала на бројни работилници и обуки од областа на архитектурата, 

во земјата и во странство. Во 2014 година, добитник е на награда за проект од областа на 

дизајнот, во рамките на Биеналето на македонска архитектура (БИМАС). Во 2016 ја добива 

титулата магистер по архитектура на Архитектонскиот Факултет при Универзитетот „Св. 

Кирил и Методиј”, Скопје, Република Македонија. Магистерските студии ги завршува со 

вкупен просек 9,40 од двете студиски програми, под менторство на проф. Минас Бакалчев на 

тема “Истражување во колективната форма 1964/2014: морфологија на домувањето” со наслов 

“Современо домување - Хибридна програмска надградба врз примерот на станбените блокови 

во населбата Карпош 2, Скопје”. 

Покрај наставно-образовната и научно-истражувачка дејност, како архитект работи на бројни 

архитектонски проекти, архитектонски конкурсни трудови и истражувања во полето на 

архитектурата.  
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Во 2005 година работи на идеен и основен проект за доградба на индивидуален станбен објект 

во Скопје. Во 2006 година изработува идеен и изведбен проект на административен објект во 

Скопје. Наредната 2007 година работи на: идеен и основен проект за доградба и надградба на 

индивидуална станбена зграда, идеен и основен проект за индивидуална станбена куќа во 

Скопје и изработува идеен и основен проект за винарска визба во Струмица. Во 2008 година 

работи на идеен и основен проект за индивидуална станбена куќа во Скопје. Во 2009 година 

работи на идеен и основен проект за станбен објект во Гевгелија. Истата година работи на 

проект за реставрација на заштитено недвижно добро Исак џамија во Битола. Во 2010 година 

работи на проект за адаптација на индивидуален станбен објект во Скопје. Во 2011 година 

работи на идеен и основен проект за доградба на индивидуален станбен објект во Скопје. Во 

2013 година учествува на конкурс за избор на идејно решение за изградба на објект Основно 

училиште во населба Капиштец, Скопје, со капацитет од 500 ученици, каде добива втора 

награда. Во 2014 година изработува идеен проект за CITY BOX киоск, Скопје, за којшто 

добива награда за проект од областа на дизајнот, во рамките на Биеналето на македонска 

архитектура (БИМАС) БИМАС 2014. Во 2014 учествува на конкурс за избор на идејно 

решение за изработка на архитектонско урбанистички проект со идејно решение за ресторан 

„Езерце“-Градски парк, Скопје, на којшто освојува трета награда. Во 2014 година работи на 

идеен и изведбен проект за реконструкција на индивидуална семејна куќа во Скопје. Во 2015 

година работи на идеен и изведбен проект за реконструкција на индивидуална станбена куќа во 

Прилеп. Во 2015 година работи на идејно решение за фасадно обликување на индивидуална 

станбена куќа во Скопје. Во 2015 година работи на идеен и основен проект за станбено деловен 

објект во Скопје. Во 2016 година работи на идеен и основен проект за станбена куќа со деловен 

простор во Скопје. Во 2016 година работи на идеен и основен проект за индивидуална 

станбена куќа во Гевгелија. 

Од 2005 година до денес, работи на повеќе идејни и изведбени проекти за внатрешно 

уредување и дизајн: идеен и изведбен проект за ентериер на индивидуална станбена куќа во 

Скопје (2005); идеен и изведбен проект за ентериер на стан во Скопје (2010); идеен и изведбен 

проект за ентериер на индивидуална станбена куќа во Скопје (2011); идеен и изведбен проект 

за ентериер на индивидуална станбена куќа во Скопје (2014); идеен и изведбен проект за 

ентериер на индивидуална станбена куќа во Прилеп (2015); идеен проект за ентериер на кафе-

бар во Тетово (2015); идеен и изведбен проект за ентериер на стан во Скопје (2019/21); идеен и 

изведбен проект за ентериер на стан во Скопје (2019/21); идеен и изведбен проект за ентериер 

на стан во Скопје (2019/21); идеен и изведбен проект за ентериер на стан во Скопје (2021). 

Од  2014 год  член е на ААМ –Асоцијација на Архитекти на Македонија и на Комора на 

овластени архитекти и овластени инженери на Р. Македонија. 

 

Наставно-образовна дејност 

За време на студиите и по нивното завршување, од септември 2003 до јуни 2009 година 

вклучена е во наставниот процес на Архитектонскиот факултет во Скопје, Универзитет „Св. 

Кирил и Методиј“, како Соработник во настава на предметот: 

- Прва година: Елементи на проектирање / Архитектонско проектирање 1;  

Од септември 2008 година, ангажирана е во наставата на предмети од областа на проектирање 

и дизајн, на Факултетот за архитектура и дизајн при Универзитет Американ Колеџ Скопје. 

Учествува во изведување на наставата, како Соработник во настава на група предмети од 

областа на архитектонско проектирање и дизајн: 

- Прва година:  Архитектонско проектирање 1; Архитектонско проектирање 2;  

- Втора година:  Архитектонско проектирање 3; Архитектонско проектирање 4; 

Архитектонски конструкции 1; 

- Трета година:  Архитектонско проектирање 5; Архитектонско проектирае 6; Јавни 

згради;  

- Четврта година: Архитектонско проектирање 1 – Образование и здравство;  

- Петта година: Архитектонско проектирање 3- Спорт.  

Како тутор зема учество на следните летни школи и работилници за архитектура: 

- Работилница „Universal Design“ на Факултетот за архитектура и дизајн на УАКС, 

Скопје (2008); 
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- Работилница „Проект за реконстукција на две основни училишта во Скопје” во 

соработка со Општина Карпош и Факултет за архитектура и дизајн на УАКС, Скопје 

(2011);  

- Трибина „За подобри услови во градинките“, Факултет за архитектура и дизајн на 

УАКС, Скопје; 

- Меѓународна Летна школа за архитектура и дизајн на Факултетот за архитектура и 

дизајн на УАКС, со наслов „Architecture as performance“, раководена од Vinko Penezić и 

Krešimir Rogina, Охрид (2013); 

- Меѓународна Летна школа за архитектура на Факултетот за архитектура и дизајн на 

УАКС, со наслов „Metabolism revisited“, раководена од Yoshiharu Tsukamoto и Momoyo 

Kaijima, Охрид (2014); 

- Меѓународна Летна школа за архитектура на Факултетот за архитектура и дизајн на 

УАКС, со наслов „Behaviorology in Ohrid“, раководена од Yoshiharu Tsukamoto и 

Momoyo Kaijima, Охрид (2015). 

 

Учество на изложби: 

- Изложбата на студентски проекти по повод јубилејниот празник на Универзитетот „Св. 

Кирил и Методиј”, Домот на АРМ, Скопје, учесник(2001); 

- Биенале на студентите по архитектура БИСТА, два проекти, учесник(2002); 

- Биенале на студентите по архитектура БИСТА, два проекти, учесник(2004); 

- Биенале на студентите по архитектура БИСТА, проект, учесник(2006); 

- Биенале на студентите по архитектура БИСТА, проект, учесник(2008); 

- Изложба на студентски проекти по повод 60 години постоење на Архитектонскиот 

факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј”, проект, учесник (2009); 

- Архитектонска изложба “Училиште за нас” по конкурс за идејно решение за основно 

училиште во населба Капиштец, Музеј на град Скопје, Скопје, учесник(2014); 

- Биенале на македонска архитектура БИМАС, проект во областа на ентериер и дизајн – 

CITY BOX, Музеј на град Скопје, Скопје, учесник (2014); 

- Биенале на македонска архитектура БИМАС, конкурсен проект, Основно училиште во 

населба Капиштец Скопје, Музеј на град Скопје, Скопје, учесник (2014); 

- Архитектонска изложба “Езреце” по конкурс за идејно решение за изработка на 

архитектонско урабистички проект со идејно решение за ресторан Езерце - Градски 

парк, Музеј на град Скопје, Скопје, учесник (2014); 

- „Бесконечна соба“ - Изложба на архитектонски проекти, Младински Културен центар, 

Скопје, коавтор (2018); 

- Годишна студентска изложба – Факултет за архитектура и дизајн, Скопје (2011-2019). 

 

Публикации / објавени истражувања: 

- „Бесконечна соба“ каталог на архитектонски проекти, со група автори,  

ISBN 978-9989-644-66-5 (2018). 

 

Награди и признанија: 

- Признание “Инженерски прстен” за најдобар дипломиран студент на Архитектонскиот 

факултет во Скопје за учебната 2006/2007, доделена од Инженерската Институција на 

Р.Македонија, а под покровителство на претседателот на Р. Македонија(2007); 

- Признание за најдобар дипломиран студент на Архитектонскиот факултет во Скопје за 

учебната 2006/2007, доделена од Ректоратот на Универзитет „Св. Кирил и Методиј”, 

Скопје(2008); 

- Конкурс за избор на идејно решение за изградба на објект Основно училиште во 

населба Капиштец, Скопје, со капацитет од 500 ученици, втора награда(2013); 

- БИМАС 2014, Награда за проект од областа на дизајн, CITY BOX киоск, Скопје(2014); 

- Конкурс за избор на идејно решение за изработка на архитектонско урбанистички 

проект со идејно решение за ресторан Езерце, Скопје, трета награда(2014). 

 

Општествена деjност: 
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- Член на организационен одбор на Годишната изложба на Факултет за архитектура и 

дизајн при Универзитет Американ колеџ Скопје, Скопје.(2011-2019);  

- Член на жири комисија за доделување на наградите на 19. Биенале на Македонската 

Архитектура БИМАС 2018.(2018); 

- Член на организационен одбор на Биеналната изложба на Факултет за архитектура и 

дизајн при Универзитет Американ колеџ Скопје, Скопје.(2019). 

 

 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

Врз основа на увидот во поднесената професионална биографија и севкупното дејствување и 

творештво, комисијата смета дека м-р Бранислава Ѓорѓевиќ Атанасовска искажува висок 

интелектуален, творечки и педагошки потенцијал.  

Рецензентската комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни, педагошки и други 

остварувања на кандидатот од почетокот на кариерата, врз основа на сета поднесена 

документација која е од важност за изборот.  

Ценејќи го сето предходно наведено, Рецензентската комисија со особена чест и со 

задоволство му предлага на Наставно-научниот Совет на Факултетот за архитектура и дизајн 

при Универзитетот Американ колеџ во Скопје, кандидатот м-р Бранислава Ѓорѓевиќ 

Атанасовска, согласно Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-

научни, научни, наставно-стручни, наставни и соработнички звања на Универзитетот 

Американ Колеџ Скопје  и Законот за високо образование, да биде избран во соработничко 

звање асистент, за група предмети од областа на архитектонско проектирање и дизајн. 

  

 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИJА 

 

проф. м-р Викторија Еремеева Наумоска с.р.  

Факултет за архитектура и дизајн,  

Универзитет Американ Колеџ Скопје  

 

вон. проф. м-р Виолета Бакалчев с.р.  

Факултет за архитектура и дизајн,  

Универзитет Американ Колеџ Скопје 
 

вон. проф. д-р Љупчо Јованов с.р.  

Факултет за архитектура и дизајн,  

Универзитет Американ Колеџ Скопје 
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