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ПРОФИЛ 

Проф. д-р Николчо Велковски дипломирал во 1996 год на Шумарскиот факултет 
во Скопје, каде и магистрирал во 1999 год., на тема: „Структура и производност 
на чистите букови насади на Малешевските планини”. Докторирал во 2007 
година на Шумарскиот факултет во Скопје на темата со наслов: „Биоеколошка 
карактеристика и природно обновување на буковите шуми на Малешевските 
планини”. Од 2006 год. е вработен на Шумарскиот факултет во Скопје како 
асистент по група предмети од областа „Одгледување на шумите“. 

Денес е редовен професор и изведува настава по предметите „Одгледување на 
шумите“, „Подигнување и нега на зелени површини“, „Одгледување на шуми 
со посебна намена“, „Агрошумарството во руралниот развој“ и „Вовед во 
шумарството“ (на прв циклус студии) и „Одгледување на шумите 2“, „Техники 
на одгледување и обновување на шуми со посебна намена„, „Агрошумарски 
одгледувачки практики“, „Тревници“ и „Подигнување на зелени површини 2“ 
(на втор циклус студии). 

Има повеќегодишно искуство во изработка на стручно-апликативни програми и 
проекти,  едукативни содржини, вештачења  и други познавања од областа на 
шумите и шумарството.  
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живптна средина и климатска акција 2014-2020, а се спрпведува од страна на Програмата за развој 
на Обединетите Нации во соработка со Министерството за Животна Средина и Просторно 
Планирање-Скопје, 2019. 

14. Студија за валоризација за предлог-подрачјето за заштита „Осоговски Планини“ во категоријата 
заштитен предел. Македонско еколошко друштво во рамки на Програмата за зачувување на 
природата во Македонија фаза 2, 2018-2019.  

15. Посебен план за одгледување и заштита на шумите на локалитетот Вртушка во Националниот парк 
Пелистер. Универзитет Св. „Кирил и Методиј”-Скопје, „Шумарски факултет”- Скопје, 2019. 

16. План за управување со споменикот на природата Вевчански Извори, Општина Вевчани, 2019. 
17. Проект: Одржливо искористување на растителните природни ресурси во Преспанскиот регион, 

дел од Програмата за Подобрување на управувањето со заштитените подрачја, финансиран од 
Европската Унија. УНДП&МЖСПП, 2019. 

18. Национална стратегија за биолошка разновидност со акциски план. МЖСПП&GEF&UNEP, 2018. 

19. Елаборат за воспоставување на арборетум (ботаничка градина) од ендемични и репрезентативни 
автохтони видови дрвја и грмушки во Национален парк Пелистер - Битола, УНДП, 2018. 

20. Improving the conservation of the priority plants in the cross-border area-CONSE PP” – Intereg- IPACBC 
(Greece – FYR Macedonia) – 2017-2018. 



 

 

21. Проект: Старите вековни дрвја во Малеш и Пијанец. Програма за зачувување на природата фаза 
2, проект на Швајцарската агенција за развој и соработка, Центар за развој на источен плански 
регион и  Балканска фондација за одржлив развој, 2018. 

22. Научноистражувачки проект: Истражување врз варијабилноста и генетска конзервација на дивата 
цреша (Prunus avium L.) во Република Македонија. Св. „Кирил и Методиј”-Скопје, „Шумарски 
факултет”-Скопје, 2017. 

23. Посебен план за одгледување и заштита на шумите во шумскоодгледувачката единица  „Водно”. 
Универзитет Св. „Кирил и Методиј”-Скопје, „Шумарски факултет”-Скопје, 2017. 

24. Стручна студија и зонирање на просторот на паркот на природата Гази Баба. Град Скопје & Унига 
Стил-Скопје, 2017. 

25. Студија за оцена на влијанијата врз животната средина и социјалните аспекти од изградбата на 
нова железничка пруга на делницата Крива Паланка-Граница со Република Бугарија, како дел од 
коридор VIII. Оперативна Програма на Европската Унија за Регионален Развој. Деконс-Ема, 2017. 

26. Научноистражувачки проект: Истражување на развиеноста и структурата на крошната од старите-
вековни дрвја од бука на Малешевските Планини. Универзитет Св. „Кирил и Методиј”-Скопје, 
„Шумарски факултет”-Скопје, 2016. 

27. Проект: Идентификација, инвентаризација, промоција и зачувување на дрвјата споменици на 
природата и на старите-вековни дрвја, значајни за биодиверзитетот на Малешевските Планини. 
ПЗП, проект на Швајцарската агенција за развој и соработка, Балканска фондација за одржлив 
развој, 2016. 

28. Просторен план на Источниот плански регион (нацрт). Министерство за животна средина и  
просторно планирање & Агенција за планирање на просторот. Изработка на експертен елаборат 
шуми, шумарство и ерозија во сливот на реката Брегалница, 2016 г. 

29. Елаборатот за валоризација на природната реткост Црна дудинка – Лесново. Програма за 
зачувување на природата во Македонија (ПЗП), проект на Швајцарската агенција за развој и 
соработка (SDC) координиран од Helvetas Swiss Intercooperation и Фармахем. Унига Стил-Скопје, 
2016. 

30. Елаборатот за валоризација на природната реткост  Даб благун – с. Бели. Програма за зачувување 
на природата во Македонија (ПЗП), проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC) 
координиран од Helvetas Swiss Intercooperation и Фармахем. Унига Стил-Скопје, 2016. 

31. Елаборатот за валоризација на природната реткост  Дабоски Андак. Програма за зачувување на 
природата во Македонија (ПЗП), проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC) 
координиран од Helvetas Swiss Intercooperation и Фармахем. Унига Стил-Скопје, 2016. 

32. Посебен план за одгледување и заштита на шумите во „Националниот парк-Пелистер”-Битола. 
Универзитет Св. „Кирил и Методиј”-Скопје, „Шумарски факултет”-Скопје, 2015. 

33.  Анализа на недостатоци во еколошки податоци и изработка на карта на еколошка сензитивност 
за подрачјето на сливот на река Брегалница-Интегрален Извештај, Центар за развој на Источен 
плански регион, „Деконс-Ема”-Скопје, Проект спроведен во рамки на Програмата за зачувување 
на природата во Македонија, проект на Щвајцарската агенција за развој и соработка (SDC) кој е 
координиран од Helvetas Swiss Intercooperation и Фармахем, 2015 г. 

34. Биолощка разновидност во сливот на реката Брегалница. Проект „Анализа на недостатоци во 
еколошки податоци и изработка на карта на еколощка сензитивност за подрачјето на сливот на 
река Брегалница“, Центар за развој на Источен плански регион, „Деконс-Ема”, Проект спроведен 
во рамки на Програмата за зачувување на природата во Македонија, проект на Щвајцарската 
агенција за развој и соработка (SDC) кој е координиран од Helvetas Swiss Intercooperation и 
Фармахем, 2015 г. 

35.  Извещтај  за состојбата со  защтитените подрачја во сливот на реката Брегалница. Проект 
„Анализа на недостатоците во еколощки податоци и изработка на карта на еколпщка сензитивност 
за подрачјето на сливот на река Брегалница“, Центар за развој на Источен плански Регион, 



 

 

„Деконс-Ема” -Скопје, Проект  спроведен во рамки на Програмата за зачувување на природата во 
Македонија, проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC) кој е координиран од 
Helvetas Swiss Intercooperation и Фармахем, 2015 г. 

36. Екологија и стопанисување со шумите во регионот по горниот тек на Брегалница (Малеш). 
Универзитет Св. Кирил и Методиј-Скопје, Шумарски факултет-Скопје, ISBN 978-9989-132-17-9, 
COBISS.MK-ID. Финансирано од: Swiss Agenci for Development and Cooperation SDC & Nature 
conservation programme, Coordinated by: Helvetas Swiss intercooperation & Фармахем, Скопје, 
Октомври  2014. 

37. Петти национален извештај кон Конвенцијата за биолошка разновидност. Министерство за 
животна средина и просторно планирање, Скопје 2014. 

38. Посебен план за одгледување и заштита на шумата со посебна намена „Михајлово”-Кавадарци. 
Средно општинско земјоделско-шумарско училиште „Ѓорче Петров”-Кавадарци, 2014. 

39. Студија за разумно искористување на еко ресурсите на планините Голак и Влаина. Проект: 
Разумно искористувње на еко ресурсите на планините Голак и Влаина, No 2007CBI6IPO007-2009-
1-80. Проект за соработка меѓу општините Делчево и Благоевград, кофинансиран од ЕУ преку ИПА 
Програмата за прекугранична соработка CCI 2007CB16IPO007, 2012.    

40. Проект Зајакнување на подготвеноста за справување со шумски пожари. Министерство за 
земјоделство, шумарство и водостопанство & ФАО, 2012; 

41.  Развој  на репрезентативна мрежа на заштитени подрачја,  Проектна активност Ref. RFP 79/2009. 
Проект 00058373 - PIMS 3728, Зајакнување на еколошката, институционалната и финансиската 
одржливост на системот на заштитени подрачја во Република Македонија. Македонско еколошко 
друштво и European Center for Nature Conservation, 2011; 

42. Посебен план за одржливо управување со шумите од локалитетот „Брајчино” во Национален парк 
Пелистер. Универзитет Св. Кирил и Методиј-Скопје, Шумарски факултет-Скопје, 2011. 

43. Посебен план за одржливо управување со шумите од локалитетот Вртушка во Национален парк 
Пелистер. Универзитет Св. Кирил и Методиј-Скопје, Шумарски факултет-Скопје, 2010; 

44.  Основен проект за партерно и хортикултурно уредување на Кеј Брегалница во   Делчево. УКИМ 
Шумарски факултет во Скопје, 2010; 

45. Посебен план за стопанисување со шумите од шумскостопанската единица "Висока Чука". 
Универзитет Св. Кирил и Методиј-Скопје, Шумарски факултет-Скопје, 2010; 

46. Основен проект за озеленување на дворно место ОУ М.М. Брицо во Делчево. УКИМ Шумарски 
факултет во Скопје, 2010; 

47. Development of Representative National System of Protected Areas’ FINAL REPORT (II part),. 
Macedonian Ecological Society, Skopje, (2009). 

48. Студија и среднорочна програма на мерки за ревитализација на старата моликова шуми во 
локалитетот Бегова Чешма во Националниот парк Пелистер. Швајцарска агенција за развој и 
соработка (SDC/СДЦ) / ЈУНП „Пелистер“, Битола, 2008; 

49. Посебен план за стопанисување со шумите од шумскостопанската единица "Малешевски 
Планини-I". Универзитет Св. Кирил и Методиј-Скопје, Шумарски факултет-Скопје, 2008; 

50. Посебен план за стопанисување со шумите од шумскостопанската единица "Ивање". Универзитет 
Св. Кирил и Методиј-Скопје, Шумарски факултет-Скопје, 2008; 

51. Посебен план за стопанисување со шумите од шумскостопанската единица "Крива Паланка-
Аниште". Универзитет Св. Кирил и Методиј-Скопје, Шумарски факултет-Скопје, 2008; 

52. Посебен план за стопанисување со шумите од шумскостопанската единица "Герман-Чупино 
Брдо". Универзитет Св. Кирил и Методиј-Скопје, Шумарски факултет-Скопје, 2008; 

53.  Програма за мерки за ограничување и/или искоренување на зелената дуглазија          (Pseudotsuga 
menziesii)  во Националниот парк Пелистер, Швајцарска агенција за развој и соработка (SDC/СДЦ) 
/ ЈУНП „Пелистер“, Битола, 2007; 



 

 

54. Основен проект за Озеленување на урбанизиран дел од Пехчево на локацијата "Градски 
гробишта". Шумарски факултет-Скопје, 2007; 

55. Проучување производноста и современите системи за стопанисување со природните и 
вештачките насади од иглолисни дрвни видови во  Република Македонија.  Научноистражувачки 
проект. Министерство за образование и наука на Република Македонија, Шумарски факултет-
Скопје, 2004; 

56. Оптимални методи за одгледување и нивните биолошко-економски ефекти  во шумските култури 
од Република Македонија.  Научноистражувачки проект. Министерство за образование и наука на 
Република Македонија, Шумарски факултет-Скопје, 2003; 

57. Study on influence of beetles (Coleoptera, Scolitidae) on pine stands in the Republic of Macedonia and 
finding appropriate methods for its eradication. AR 1-69, Faculty of Forestry-Skopje,  2000-2003. 

 

РАБОТИЛНИЦИ, КОНФЕРЕНЦИИ, СТУДИСКИ ПАТУВАЊА 

1. MЖСПП & МЗШВ & УНЕП & ГЕФ & МЕД & ЈПНШ & ДЕКОНС-ЕМА. Завршна работилница  за две 
проектни активности на  GEF STAR5 проектот „Постигнување на заштита на биолошката 
разновидност преку создавање и ефикасно управување со заштитени подрачја и интегрирање на 
биолошката разновидност во планирање на користење на земјиштето“. Презентирање на 
финалните резултати од активностите за идентификација на шуми со високи природни вредности 
во Северна Македонија и специфичните мерки за управување со два избрани пилот еколошки 
коридори од Предлог Националната еколошка мрежа МАК-НЕН. 04.03.2022 година (предавач). 

2. Министерство за животна средина и просторно планирање&УНЕП&ГЕФ&БФОР. Треникг-
работилница „Одржливо управување со шумите во РС Македонија. Хотел Панорамика 01.11.2021 
година (предавач). 

3. Министерство за животна средина и просторно планирање&УНЕП&ГЕФ&МЕД. Проект: 
Идентификација на шуми со високи природни вредности, работилница на тема „Презентација и 
дискусија за проектни резултати и препораки за идно управување со избраните коридори 
(Буковиќ и Беласица), како шуми со високи природни вредности. Хотел Маргер-Скопје  23.06.2021 
година (предавач). 

4. Министерство за животна средина и просторно планирање&УНЕП&ГЕФ&МЕД. Проект: 
Идентификација на шуми со високи природни вредности, работилница на тема „Презентација и 
дискусија за проектни резултати и препораки за идно управување со избраните коридори (Буковиќ 
и Беласица), како шуми со високи природни вредности. Хотел Куќа на уметноста-Кичево  22.06.2021 
година (предавач). 

5. Министерство за животна средина и просторно планирање&УНЕП&ГЕФ&МЕД. Проект: 
Идентификација на шуми со високи природни вредности, работилница на тема „Презентација и 
дискусија за проектни резултати и препораки за идно управување со избраните коридори (Буковиќ 
и Беласица), како шуми со високи природни вредности. Хотел Романтик-Дојран 16.06.2021 година 
(предавач). 

6. Министерство за животна средина и просторно планирање&УНЕП&ГЕФ&МЕД. Проект: 
Идентификација на шуми со високи природни вредности, работилница на тема „Презентација и 
дискусија за проектни резултати и препораки за идно управување со избраните коридори (Буковиќ 
и Беласица), како шуми со високи природни вредности. Хотел Манастир-Берово 15.06.2021 година 
(предавач). 

7. Slovenian Forestry Institute & УКИМ ФШНПАЕ Ханс Ем. Workshop on Measures  for conservation of 
forests and forest genetic resources. Хотел Холидеј Ин, Скопје 10.03.2020 година (предавач). 

8. Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство & Пчеларска федерација на 
Македонија & European Live Beekeeping Association. Симпозиум на тема: Употребата на 
пчеларството и агрошумарството како ресурси за одржлив развој. Хала 8-Ми Септември-Скопје, 
08.02.2020 година (учесник).  



 

 

9. Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство & ФАО. Работилница за валидација 
на Националната стратегија за финансирање на шумите и Предлог проектот за Северна 
Македонија. Хотел Александар II, Скопје  22-23-ти Јануари 2020 година (учесник). 

10. ProSilva 30th Годишна Конференција, Радље на Драва, 11th-14th Септември 2019г., Словенија. 
(учесник). 

11. Министерство за животна средина и просторно планирање & UN environment & gef & BFSD. 
Работилница на тема: Изработка на национална  карта на ерозија и чувствителност на суши и 
идентификација на подрачја со висок ризик и нивното влијание на биолоката разновидност. Хотел 
Порта, Скопје 24.6.2019г. (учесник). 

12. Министерство за животна средина и просторно планирање & UN environment & gef & МES. Проект: 
Идентификација на шуми со високи природни вредности и изработка на најмалку две упатства за 
нивно управување. Работилница на тема: Претставување на концептот на шуми со високи 
природни вредности, критериумите за нивна идентификација и практична обука за работа на 
терен. Хотел Водно, Скопје 11.6.2019г. (предавач). 

13. Министерство за животна средина и просторно планирање & UN environment & gef & МES. Проект: 
Идентификација на шуми со високи природни вредности и изработка на најмалку две упатства за 
нивно управување. Работилница на тема: Претставување на проектните активности и избор на 
критериуми за идентификација на шуми со високи природни редности. Хотел Холидеј Ин, Скопје 
28.5.2019г. (предавач). 

14. Министерство за животна средина и просторно планирање & UN environment & gef & BFSD. 
Работилница на тема:Изработка на карти на шумска вегетација за три пилот региони кои 
поддржуваат растителни заедници со ретки и загрозени видови. Хотел Сити Парк, Скопје 
5.6.2019г. (предавач). 

15. Министерство за животна средина и просторно планирање & UN environment & gef & МES. 
Работилница на тема:Идентификација на шуми со високи природни вредности и изработка на 

најмалку две упатства за нивно управување.  Хотел Холидеј Ин, Скопје 28.5.2019г. (предавач). 

16. Програма за зачувување на природата во Македонија-фаза 2, Работилница за обезбедување на 
сигурен и квалитетен внатрешен организациски систем на одржливо производство на ориз и мед. 
Ресторан Амор-Кочани 23.4.2019 година (учесник). 

17. Съвештание по стопанисване на горите и маркиране на лесосечен фонд за 2019г. на територията 
на ТП „ДГС-Сандански”. ЮЗДП ДП гр. Благоевград & ИАГ гр. Спфия 4-6.04.2019 Сандански.  

18. EURONATUR & MES & БЪГАРСКА ФОНДАЦИЯ ЗА БИОРАЗНООБРАЗИЕ. Работилница на тема: 
Претставување и дискусија на резултатите од прекуграничната работа за набљудување на крупни 
грабливци во рамките на проектот: Одржлива иднина за луѓето и природата во Осогово. Хотел Три 
Буки 20.02.-21.02.2018г. Осоговски Планини (учесник). 

19. Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство & FAO. Работилница за проценка на 
потребите за информации по однос на националната инвентаризација на шумите. Проект: 
Проценка на методологијата за спроведуваењ на националниот инвентар на шуми. Скопје, 
14.02.2018г. Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република 
Македонја(учесник).  

20. Програма за зачувување на природата во Македонија-фаза 2, Работилница „Регионален план за 
управување со шумите како можност за одржливо управување со шумите во горниот дел од 
реката Брегалница”, 22-23.11.2017г. Берово,(учесник). 

21. Универзитет „Св. Кирил и Методиј” -  Скопје, „Шумарски факултет”- Скопје: Меѓународна научна 
конференција „Одржливо шумарство: Факт или фикција”,         4-6.10.2017г. Скопје. 

22. Министерство за животна средина и просторно планирање. Работилница на тема: „Предизвиците 
за заштита на природата на Шар Планина во идното предложено прекугранично заштитено 
подрачје „Шара/Sharri/Кораб“.  11-ти Мај 2017gг. Хотел Скардус, Попова Шапка, Тетово, 
(предавач). 



 

 

23. Министерство за животна средина и просторно планирање & Секретарјат на Конвенцијата за 
борба против опустинувањето на ОН (UNCCD) "Неутралност во деградацијата на земјиштето (Land 
Degradation Neutrality-LDN)", 28.02.2017г. Хотел Буши во Скопје, (учесник). 

24. Работилница за развој на наставните програми на УКИМ-Шумарски факултет-Скопје, 25.11.2016г. 
Хотел Александар Палас,Скопје. 

25. 5ти Конгрес на екологисти на Република Македонија со меѓународно учество, 19-22.10.2016г. 
Хотел Метропол, Охрид. 

26. Министерство за животна средина и просторно планирање,  УНЕП / ГЕФ проект "Постигнувањето 
на заштита на биолошката разновидност преку создавање  и ефикасно управување со заштитени 
подрачја и интегрирање на биолошката разновидност во планирање на користење на 
земјиштето", 14.10.2016г. Хотел Александар Палас во Скопје, (учесник). 

27. Програма за зачувување на природата во Македонија, Работилница „Дијалог за регионална 
политика во шумарството: Регионален план за стопанисување со шумите како можност за 
одржливо управување со шумите во Брегалничкиот регион”, 13.09.-14.09.2016г. Берово,(учесник). 

28. Програма за зачувување на природата во Македонија, Летна школа за одржлив развој на Делчево, 
03.08.-12.08.2016г. Делчево,(предавач). 

29. Програма за зачувување на природата во Македонија, Работилница за подготвување на втората 
фаза од Програмата, 07.07.2016г. Воденица, Скопје. 

30. Работилница за развој на наставните програми на УКИМ-Шумарски факултет-Скопје, 19.05.2016г. 
Хотел Континентал, Скопје. 

31. Министерство на земеделието и храните, Изпълнителна агенциЯ по горите. Национално 
съвешание (конференциЯ) с международно участие на тема: Перспективи и насоки за 
стопанисване на изкуствено създадените иглолистни гори. Парк хотел КЮстендил, 28-29 Януари 
2016г. Р. БългаријЯ (учесник). 

32. Работилница за развојот на курикулумот на УКИМ Шумарски факултет во Скопје. Хотел 
Континентал, 18.12.2015г. Скопје (учесник). 

33. Програма за зачувување на природата во Македонија.Четврта работилница со партнерите на 
тема: „Преглед на третата година од имплементацијата на Програмата и планирање на активности 
за наредната година”. Хотел Манастир, Берово, 16-17.12.2015г. (предавач). 

34. Workshop: What is the value of forests? Silva 2015 and European Forest Week,  “Forest Landscapes and 
silvicultural challenges in Macedonia” – School of Agricultural, Forest and Food Sciences of the University 
of Bern of Applied Sciences (HAFL) – 02-06.11.2015, Engelberg, Switzerland. 

35. 90 Years higher Forestry education in Bulgaria International scientific conference Forestry: „Bridge to 
the Future”. Park Hotel Moskva, 6-10 May, 2015, Sofia, Bulgaria. 

36. Програма за зачувување на природата во Македонија. Работилница за запознавање со потребите 
на различните чинители во шумарството (со акцент на Брегалничкиот слив) и идентификација на 
потенцијалниот иден придонес на ПЗП во Македонија. Кочани, 24.02.2015г. (предавач). 

37. Програма за зачувување на природата во Македонија. Трета работилница со партнерите на тема: 
„Преглед на втората година од имплементацијата на Програмата и планирање на активности за 
наредната година”. Хотел Манастир, Берово, 11-12.12.2014г. (учесник). 

38. Министерство за животна средина и просторно планирање & UNEP & GEF: Четврта работилница 
со засегнатите страни на тема: „Разгледување на нацрт Стратегијата за биолошка разновидност со 
акциски план и планови за имплементација”. Проект: „Поддршка на Република Македонија за 
ревизија на Националната стратегија за биолошка разновидност со акционен план и изработка на 
петтиот национален извештај кон Конвенцијата за биолошка разновидност”. Хотел StoneBridge, 
Скопје, 11.12. 2014г. (учесник). 

39. Cross-border Workshop on The need for policy interventions and adoption of technological tools to flight 
illegal logging and timber trade. The Contribution of AITOLOS Project in fighting illegal logging and timber 



 

 

trade to protect trans-boundary Greek-FYR Macedonia ecosystems. Hotel Manastir, Berovo, 09-11 Jully, 
2014.  

40. Министерство за животна средина и просторно планирање & UNEP & GEF: Серија состаноци за 
заштита на животната средина во Македонија: Работилница за прогресот на проектот „Поддршка 
на Република Македонија за ревизија на Националната стратегија за биолошка разновидност со 
акционен план и изработка на петтиот национален извештај кон Конвенцијата за биолошка 
разновидност. Охрид, 9-12 јуни 2014г. (предавач). 

41. Министерство за животна средина и просторно планирање & UNEP & GEF: Серија состаноци за 
заштита на животната средина во Македонија: Прва работилница со засегнатите страни за 
проектот „Поддршка на Република Македонија  во развивање на Национален акционен план  за 
борба против опустинување усогласен со 10-годишната стратегија на UNCCD  и процесот на 
извесување во рамки на  UNCCD”. Охрид, 9-12 јуни 2014г. (учесник). 

42. Министерство за животна средина и просторно планирање & UNEP & HELVETAS & GEF & SDC & 
ИПР: Програма за одбележување на Меѓународен ден на биолошка разновидност, тема 
„Островски биодиверзитет”. Делчево, 22 мај 2014г. (предавач). 

43. Работилница за развој на наставните програми на УКИМ-Шумарски факултет-Скопје, 25.04.2014г. 
Шумарски факултет-Скопје, Скопје. 

44. Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство: Проект на УСАИД за инвестиции во 
чиста енергија и Winrock International Ecosistem Services, работилница на тема „Примена на 
техники за далечински сензори и географски информациски системи (GIS) за мониториг на 
шумите”. Едукативен центар СИВУС, Скопје, 26-27 февруари 2014г. (учесник). 

45. Министерство за животна средина и просторно планирање: Проект „Поддршка на Република 
Македонија за ревизија на националната стратегија за биолошка разновидност со акционен план 
и изработка на петтиот национален извештај кон Конвенцијата за биолошка разновидност ”, Трета 
работилница со засегнати страни на тема „Дефинирање на акцискииот план за посетигнување на 
националните цели за биолошка разновидност”.  Хотел Сириус, Струмица, 2-6 февруари 2014г. 
(учесник);  

46. Програма за зачувување на природата во Македонија. Втора  работилница со партнерите на тема: 
„Преглед на првата година од имплементацијата на Програмата”. Хотел Манастир, Берово, 04-
05.12.2013г. (учесник). 

47. Министерство за животна средина и просторно планирање: Проект „Поддршка на Република 
Македонија за ревизија на националната стратегија за биолошка разновидност со акционен план 
и изработка на петтиот национален извештај кон Конвенцијата за биолошка разновидност ”, Втора 
работилница со засегнати страни. Хотел Аурора, Берово, 2-4 октомври 2013г. (учесник);  

48. Министерство за животна средина и просторно планирање: Проект „Поддршка на Република 
Македонија за ревизија на националната стратегија за биолошка разновидност со акционен план 
и изработка на петтиот национален извештај кон Конвенцијата за биолошка разновидност ”, 
Иницијален состанок. Скопски саем, Скопје, 19.02.2013г. (учесник); 

49. Министество за земјоделство, шумарство и водостопанство: Проект „Зајакнување на 
подготвеноста за справување со шумски пожари”, подржано од Организацијата за храна и 
земјоделство при Обединетите нации (ФАО), Финална партиципативна работилница. Хотел 
Холидеј Ин, Скопје, 18.12.2012г. (учесник); 

50. Програма за зачувување на природата во Македонија. Прва фаза, Иницијална работилница, 
17.12.2012г. Хотел Александар Палас, Скопје, (учесник); 

51. International Scientific Conference: Forestry science and practice for the purpose of sustainable 
development of Forestry, 20 years of the Faculty of Forestry in Banja Luca.       1-4.11.2012g. Hotel Bosna, 
Banja luka, Republic of Srpska, B&H. 

52. 4ти Конгрес на еколозите со меѓународно учество. 12-15.10.2012г. Охрид; 



 

 

53. Проект „Програма за закрепнување на балканскиот рис”, работилница-Улогата на фармерите и 
шумарите во заштита на балканскиот рис во идните заштитени подрачја, 11.11.2012г. Демир 
Хисар, (Предавач на тема: Одржливо управување на шумскиот фонд); 

54. Форум на тема: Понуда и побарувачка на лековити билки и шумски плодови во пограничниот 
регион, во рамки на проектот  „Разумно искористување на екоресурсите на планините Голак и 
Влаина”, кофинансиран од Европската Унија преку ИПА Програмата за прекугранична соработка 
CCI 2007CB16IP007, 23-24 јуни, 2012 година, хотел Македонија-Делчево, (Предавач на тема: 
Позитивни законски прописи за собирање на лековити билки и шумски плодови-искуства од 
примената, проблеми и предизвици); 

55. Работилница за обука на тема: Добри практики во собирањето на билки, првична обработка, 
чување и полза, во рамки на проектот  „Разумно искористување на екоресурсите на планините 
Голак и Влаина”, кофинансиран од Европската Унија преку ИПА Програмата за прекугранична 
соработка CCI 2007CB16IP007, 07-08 април, 2012 година, хотел Кристо-Благоевград, Р. Бугарија, 
(Предавач на тема: Законски основи поврзани со собирање и ползување на лековити билки и 
шумски плодови во Република Македонија); 

56. Работилница за обука на тема: Добри практики за собирање, примарно складирање и 
искористување  на билки и шумски плодови, во рамки на проектот  „Разумно искористување на 
екоресурсите на планините Голак и Влаина”, кофинансиран од Европската Унија преку ИПА 
Програмата за прекугранична соработка CCI 2007CB16IP007, 24-25 март, 2012 година, хотел 
Македонија, Делчево, (Предавач на тема: Влијанието на природните фактори врз 
биодиверзитетот на планините Голак и Влаина; 

57. Работилница за обука на тема: Добри практики за собирање, примарно складирање и 
искористување  на билки и шумски плодови, во рамки на проектот  „Разумно искористување на 
екоресурсите на планините Голак и Влаина”, кофинансиран од Европската Унија преку ИПА 
Програмата за прекугранична соработка CCI 2007CB16IP007, 18-19 февруари, 2012 година, хотел 
Езерец, Благоевград, Република Бугарија, (Предавач на тема: Законска основа поврзана со 
собирање и искористување на билки и шумски плодови во Македонија. 

 

 

ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ  

1. Гори, обшество, природа, опазване на околната среда. ISBN: 978-619-7442-77-9 ИнфоВижн,  Ловеч, 
2022; 

2. Прирачник за одржливо управување со шумите во Република Северна Македонија. 
МЖПП&GEF&UN&BFSD, 2021; 

3. Прирачник за подигнување и нега на садници од бела топола и врби. Фармахем Скопје, & 
Швајцарска агенција за развој и соработка (SDC), 2020; 

4. Водич за управување со шумите во НП Пелистер. Point Pro Consulting Скопје, 2020;  

5. Прирачник за одржливо собирање и мониторинг на самоникнати растителни видови во 
Националниот парк Пелистер и Преспанскиот регион. Балканска фондација за одржлив развој-
Скопје & УНДП, 2019; 

6. Брошура Самоникнати, лековити, овошни и шумски растенија растенија, 2018. Проект 
Подобрување на управувањето со заштитените подрачја. БФОР – Скопје & УНДП, 2018; 

7. Монографија и Библиографија „70 години Шумарски факултет (1947-2017)”, УКИМ „Шумарски 
факултет-Скопје”,  2017; 

8. Брошура Стари-вековни дрвја на Малешевските Планини, 2016. Проект: Идентификација, 
инвентаризација, промоција и зачувување на дрвјата споменици на природата и на старите-
вековни дрвја, значајни за биодиверзитетот на Малешевските Планини. ПЗП, проект на 
Швајцарската агенција за развој и соработка. 



 

 

9. Карта на Стари-вековни дрвја на Малешевските Планини, 2016. Проект: Идентификација, 
инвентаризација, промоција и зачувување на дрвјата споменици на природата и на старите-
вековни дрвја, значајни за биодиверзитетот на Малешевските Планини. ПЗП, проект на 
Швајцарската агенција за развој и соработка. 

10. Публикација - Развој на наставните програми на УКИМ Шумарски факултет во Скопје. Универзитет 
„Св. Кирил и Методиј-Скопје”,  Шумарски факултет-Скопје & Универзитет за применети науки-Берн 
2016 г. 

11. Прирачник за одржливо управување (стопанисување) со шумите на планината Јабланица (замајќи 
ја предвид улогата на шумите во заштитата на водните сливови), 2015. Проект: Вода за езерата, 
блатата, изворите и луѓето на планината Јабланица. Проект финансиран од Critical Ecosistem 
Partnership Fund. Иплементиран од МЕД-Скопје. 

12. Мелиорација на деградирани шуми и шикари. Универзитет „Св. Кирил и Методиј-Скопје”, 
„Шумарски факултет-Скопје”, (учебик), 2012; 

13. Монографија и Библиографија „65 години Шумарски факултет (1947-2012)”, УКИМ „Шумарски 
факултет-Скопје”,  2012; 

14. Прирачник за собирачи на лековити билки и шумски плодови. Проект: Разумно искористувње на 
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