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Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ 

во Скопје 

Факултет за шумарски науки, 

пејзажна архитектира и 

екоинженеринг „Ханс Ем“ 

ПРОФИЛ 

Вработен е на катедрата за „Ловсто“ во соработничко звање асистент. 
Одговорен е за изведување на аудиториски и лабораториски вежби по 
предметите: „Зооекологија и систематика на дивечот“, „Ловство“,  „Применета 
зооекологија“ и „Одгледување и заштита на дивата фауна“ од прв циклус на 
студии; како и предметите: „Биоекологија, одгледување и заштита на 
дивечот“, „Ловно стопанисување“ и „Ловна кинологија, етика, традиција и 
обичаи“ од втор циклус на студии.  

Научно-истражувачки интерес: зооекологија и систематика на дивеч, 
морфологија и биоекологија на дивеч, одгледување и заштита на дивеч, ловно 
стопанисување, популациона динамика на дивечот, ловечки трофеи, ловна 
кинологија. 

 
ДОПОЛНИТЕЛНИ РЕФЕРЕНЦИ 

https://scholar.google.com/citations?user=cK7In54AAAAJ&hl=en&authuser=1 

https://www.researchgate.net/profile/Kristijan-Cokoski 

 

 

РАБОТНО ИСКУСТВО 

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

науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ 

ноември 2020 г. – до денес. Асистент. Катедра: Ловство 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

     2021 г. – во тек: Докторски студии (III циклус) 

     Универзитет во Нови Сад, Земјоделски факултет. 

2017 г. – 2020 г.: Постдипломски студии (II циклус) 

УКИМ Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг                    

,,Ханс Ем“ – Скопје. Звање: Магистер по шумарски науки 

2013 г. – 2017 г.: Додипломски студии (I циклус) 

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

Насока: Шумарство 
 

2009 г. – 2013 г.: Средно образование  

ОСУ „Мирко Милески“ – Кичево. Економски техничар 

 

mailto:kristijan.cokoski.1@sf.ukim.mk
https://www.researchgate.net/profile/Kristijan-Cokoski


 

 

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ 

2018 - 2021г: African Swine Fever Emergency Preparedness in the Balkan. Scientific research project funded by the Food  

            and Agriculture Organization (FAO). Position: Hunting and biosecurity expert. 

2020 – 2021г: Биодиверзитет на фауната во државното ловиште ,,Трубарево”, финансиран од Универзитет Св. Кирил и 

Методиј во Скопје. Позиција: соработник. 

 

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ  

1. Lavadinovic, V., Popovic, Z., Beukovic, D., Cokoski, K: Wild boar management (Sus scrofa L.) in the Republic of Serbia.  
Bulletin Faculty of forestry 2020, 121: 47-60.  
2. Kolevska, DD., Dimitrova, A., Cokoski, K., Basova M: Growth and quality of Pinus nigra (Arn.), Pinus sylvestris (L.)  
and Pinus pinaster (Aiton) seedlings in two container types. Reforesta 2020, 9: 21-36 

 

СТУДИСКИ ПАТУВАЊЕ, ОБУКИ, РАБОТИЛНИЦИ, КУРСЕВИ 

• 2022 (март) –  дводневна работилница во Национален парк Мавтово на тема:Тransnational exchange platform for  
the management of large carnivores in the Dinaric region. The project Is menaged by Adelphi research and 
 Carnivora Magna. 

• 2021 (aвгуст) -  attended a one-day training of hunters in the hunting ground Knjazevac, Republic of Serbia,  
topic: African swine fever 

• 2017 (јуни – август)  Волонтер во Јавно Претпријатие Македонски шуми, подружница ,,Лопушник” Кичево,  

Република Северна Македонија позиција: референт за сеча.  

• 2016 (јуни – август)  Волонтер во Јавно Претпријатие Македонски шуми, подружница ,,Лопушник” Кичево,  

Република Северна Македонија позиција: референт за сеча.  

• 2015 – еднодневна обука на тема: ,,Производство на брикети”, одржана на Шумарски факултет – Скопје. 
 

ЈАЗИЦИ 

• Англиски (Ниво Б2 – течно зборува, чита и пишува) 

• Српски (Ниво Ц2 одлично зборува, чита и пишува) 

• Хрватски (Ниво Б2 течно зборува, чита и пишува) 

      КОМПЈУТЕРСКИ ВЕШТИНИ 

Microsoft office 

• Microsoft Excel 

• Microsoft PowerPoint 

• Microsoft Word 

• Социјални мрежи 

• Facebook 

• Instagram 

• LinkedIin 

• Друго 

• Endnote 

 

РАЗНО, ХОБИ, СПОРТ 

• Лов 


