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ПРОФИЛ 

Дел од катедрата Семенарство, расадници и подигнување на шумски култури. 
Област на истражување: шумско семенарство и семенарство на декоративни 
видови дрвја; расадничко производство на шумски и украсни дрвја и грмушки; 
пошумување, подигнување шумски култури со специјална намена; цветно 
аранжирање.  

ДОПОЛНИТЕЛНИ РЕФЕРЕНЦИ 

https://www.researchgate.net/profile/Dana-Kolevska 

 

РАБОТНО ИСКУСТВО 

2006  – до денес. Редовен универзитетски професор. Катедра: Семенарство, 

расадници и подигање на шумски култури. Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во 

Скопје, Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс 

Ем“. 

2001 – 2006. Вонреден универзитетски професор.  

1996-2001. Доцент.  

1989-1996. Асистент.  

1986-1989. Помлад асистент.  

1985-1986. Референт за откуп на споредни шумски производи во “Искра” Драчево. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

1996: Докторска дисертација 

УКИМ „Шумарски факултет“ – Скопје.   

Звање: доктор по шумарски науки од научната област Шумски култури. 

Тема: Влијание на садниот материјал и почвените услови врз развојот на 

кореновиот систем од црниот бор (Pinus nigra Arn.) во услови на 

Македонија 

 

1986 – 1989: Постдипломски студии (II циклус) 

Шумарски факултет во Белград - Србија 

Звање: Магистер по шумарство од научната област Шумски култури.   

Тема: Анализа развоја култура црног бора подигнутих садницама 

различитог начина производње са посебним освртом на стање и развој 

кореновог система 

 

1980 – 1984: Додипломски студии (I циклус) 

УКИМ „Шумарски факултет“ – Скопје.  

Звање: дипл.шум.инж.                                 

Насока: Шумарство. 

 

https://www.researchgate.net/profile/Dana-Kolevska


 

 

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ 

2022-во тек: Анализа на досегашните резултати од квалитетот на семето и производство на садници од 

алохтони видови дрвја и потенцијал за генеративно размножување на нови и перспективни алохтони 

дрвја за пошумување во Р.С.Македонија, Научноистражувачки проект на единиците на УКИМ за 2021/2022 

(Главен истражувач) 
 

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ  

1. Kolevska, D.D., Dimitrova, A., Cokoski, K., Basova, M., 2020. Growth and quality of Pinus nigra (Arn.), Pinus sylvestris 
(L.) and Pinus pinaster (Aiton) seedlings in two container types. (Reforestra, 9: 21-36). 

2. Pacanoski, Z., Kolevska, D.D., Mehmeti, A., 2020. Tolerance of black locust (Robinia pseudoacacia L.) seedlings to 
PRE applied herbicides. (Agriculture and Forestry, 66(2):157-165). 

3. Kolevska, D.D., Blinkov, I., Trajkov, P., Maletić V., 2017. Reforestation in Macedonia: History, current practice and 
future perspectives. (Reforestra, 3: 155-184). 

 

УЧЕСТВО НА МЕЃУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ И ЈАВНИ ПРЕДАВАЊА 

1. Kolevska, D.D., Dimitrova, A. (2021, June) Qualitative attributes in Platanus orientalis seeds coming from three 
different regions in North Macedonia. In 2nd  International and 5th National Conference on Conservation of Natural 
Resources & Environment 2021; Ardabil, Iran (Online format).  

2. 2010: Јавно предавање „Производство на саден материјал за пошумување: Фазите од процесот на 
пошумување“ (Конференција „Ден на дрвото“) 

3. 2009: Јавно предавање: „Примена на Законот за репродуктивен материјал од шумски видови дрвја“  (МЗШВ, 
ЈП Национални шуми) 

4. 2007: Јавно предавање: „Стара македонска градина во ново руво“ (Општина Гази Баба) 

5. 2003: Јавно предавање: „Проблемот на десертификација  и методи на борба против десертификацијата во 
Н.Р. Кина“ (Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“, МЗШВ, ЈП 
Национални шуми) 

6. 2000: Јавно предавање: „Производство на садници од дабови“ (ЈП Национални шуми) 

7. 2000: Јавно предавање: „Подрежување на корени на садници во расадник“ (ЈП Национални шуми) 

 

СТРУЧНИ НАУЧНИ ПОСЕТИ, ОБУКИ, РАБОТИЛНИЦИ, КУРСЕВИ 

• 2002 – Кина, TCDC International Extension Course on Desert Control Science and Technology”, во Gansu Desert 
Control Research Institute (Gansu, Wuwei). 

• 2000 –  Чешка (научно истражувачки институти за репродуктивен материјал) 

• 1990 – Чешка (научно истражувачки институти за репродуктивен материјал) 

• 1995- Словачка (научно истражувачки институти за репродуктивен материјал) 

 

 

УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ ПОМАГАЛА И СКРИПТИ 

• Шумски култури (скрипта, 2011, дополнета 2022) 

• Производство на декоративни растенија (скрипта, 2015, дополнета 2022) 

• Цветно аранжира07е (скрипта, 2016) 

• Подигнување на култури со специјална намена (скрипта, 2007) 



 

 

УРЕДНИК, РЕЦЕНЗЕНТ, ОЦЕНУВАЧ 

• Рецезент на монографијата  „Производство на фиданки от дървесни и храстови видове“ од авторите Н. 
Александров Илиев,  М. Христов Милев, П. Евгениев Александров и К. Николова Петкова,  Факултетот по 
горско стопанство при Лесотехнически университет во Софија, Бугарија (2014) 

 

 

НАСТАВЕН АНГАЖМАН 

• Предмети на прв степен на студии: „Шумски култури“, „Пошумување“, „Производство на декоративни 
растенија“, „Цветно аранжирање“. 

 

ЈАЗИЦИ 

• Српскo-хрватски (Ниво С2) 

• Чешки (Ниво С2) 

• Англиски (Ниво В2) 

• Руски (Ниво В2) 

• Бугарски (Ниво В2) 

 

КОМПЈУТЕРСКИ ВЕШТИНИ 

• MS Office 

 

 


