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ПРОФИЛ 

Вработен е на катедрата за „Заштита на шумите и дрвото“, соработничко звање 
асистент на научноистражувачка област: шумарска ентомологија. Одговорен е за 
изведување на аудиториски, лабораториски и теренски вежби по предметите: 
„Ентомологија“, „Штетници на декоративни растенија“, „Штетници на шумски 
видови дрвја“ и „Заштита на дрвото“ од прв циклус на студии. Член е на ИДП 
служба за здравствен преглед на шуми и објекти за производство и промет на 
посадочен материјал. Извршува теренски и лабораториски ентомолошки анализи 
и ги утврдува причинителите на штети на шумски и декоративни видови на 
растенија. 

Научно-истражувачки интерес: инсекти штетници на шумски и декоративни 
видови дрвја, инсекти паразити и предатори, биолошко сузбивање на штетните 
видови инсекти, интегрирана заштита на шумите, заштита на посадочен материјал 
од инсекти. 

 
ДОПОЛНИТЕЛНИ РЕФЕРЕНЦИ 

https://www.researchgate.net/profile/Blagoj-Shurbevski 

 

РАБОТНО ИСКУСТВО 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Факултет за шумарски 

науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ 

ноември 2021 г. – до денес. Асистент. Катедра: Заштита на шумите и дрвото. 

Градинарски центар Фоја - Скопје 

2019 г. - 2021 г. Шумарски инженер.  

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

2019 г. – 2021 г.: Постдипломски студии (II циклус) 

УКИМ Шумарски факултет – Скопје. Звање: Магистер по шумарски 

науки 

2014 г. – 2018 г.: Додипломски студии (I циклус) 

УКИМ Шумарски факултет – Скопје. Звање: дипл.шум.инж. Насока: 

Шумарство 

2010 – 2014 г.: Средно образование  

СОУ „Јосип Броз Тито“ – Битола. Општа гимназија 
 

ЧЛЕНУВАЊЕ ВО ПРОФЕСИОНАЛНИ АСОЦИЈАЦИИ 

ДРЕН – Здружение на студенти на шумарски факултет (од 2017 г.) 

IFSA – International Forestry Students’ Association (од 2018 г.)
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НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ 

2021 г. :  „Природни непријатели на штетниците на дабовите шуми на планината Јабланица“ – Проект финансиран 

преку програмата за поддршка на млади еколози „д-р Љупчо Меловски“ – Македонско Еколошко Друштво 
 

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ  

1. Nacheski S, Papazova –Anakieva I, Lazarevska S, Shurbevski B: Dynamics of pine processionary moth 
(Thaumetopoea pityocampa) populations in the Republic of North Macedonia during the period 2007 – 2017, 
Sylva Balcanica 21(1), 77-82 (2020). 

2. Shurbevski B, Nacheski S, Papazova – Anakieva I: Forests’ Health in the Maleshevo region, UKIM Faculty of Forestry, 
Forest review n.49, (2018). 

3. Nacheski S, Papazova –Anakieva I,  Ivanov B, Lazarevska S, Shurbevski B: Occurrence of the new invasive insect 
pest, Cydalima perspectalis, on box tree in the Republic of Macedonia, MANU (Macedonian academy of sciences 
and art), Contributions n.39 (2), (2018). 

 

СТУДИСКИ ПАТУВАЊА, ОБУКИ, КУРСЕВИ 

• (тековно)  Посета и здравствен преглед на шуми и објекти за производство и промет на посадочен материјал 
на територија на РС Македонија. Член на ИДП служба на катедрата за заштита на шумите и дрвото при УКИМ 
- Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“, - Скопје. 

• 2019 (октомври) Обука за инвентаризација на мртвата дрвесина, мониторинг на хабитатни дрвја и зачувување на 
сапроксилни видови – Берово. 

• 2018 (ноември) Работилница за развивање на практични идеи „Sprungbrett” – Белград, Србија. 

• 2018 (јули) Летна школа за студенти по шумарство - Антонин, Полска. 

• 2018 (мај) Школа за иновации во дрвната индустрија и шумарството „Sprungbrett” – Љубљана, Словенија. 

 


