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ПРОФИЛ 

Одговорна е за изведување на аудиториските и теренските вежби по предметите од 
прв и втор циклус на студии на катедрата за „Проектирање и подигање на зелени 
површини“. Врши истражувања од областа на проектирањето и подигањето на 
зелените површини, поврзани со наставно-образовната и стручно-апликативната 
работа на факултетот. 

Научно-истражувачки интерес: важноста на урбаното зеленило и неговото влијание 
врз физичкото и менталното здравје на современиот човек, системите на градско 
зеленило, различните стилови на пејзажно дизајнирање на паркови и градини, 
уредување на екстериер и ентериер со растенија во саксии и жардиниери, 
обликување и одржување на бонсаи и минијатурни градини, како и формирање на 
вертикални ѕидови и кровни и вертикални градини, како алтернативен начин на 
озеленување во борбата за поквалитетен живот во урбаната средина. 

 

ДОПОЛНИТЕЛНИ РЕФЕРЕНЦИ 

https://www.researchgate.net/profile/Viktorija-Brndevska-Stipanovic 

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-7772-1744 

 

РАБОТНО ИСКУСТВО 

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

науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ 

2020 г. – до денес. Асистент. Катедра: Проектирање и подигање на зелени површини. 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Шумарски факултет – Скопје      
2018 г. – до 2020 г. Надворешен стручен соработник на Катедрата за проектирање и 

подигање на зелени површини. 

Гарден Центар Камала - Берово  

2006 г. – до 2020 г. Шумарски инженер, Пејзажен дизајнер. 

Гарден Центар Мирадор - Скопје  

2003 г. – до 2004 г. Шумарски инженер, Пејзажен дизајнер. 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Шумарски факултет - Скопје 

2003 г. Демонстратот по предметот „Ботаника со физиологија на растенијата“ 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

2020 г. – во тек: Докторски студии (III циклус) 
Универзитет во Нови Сад, Земјоделски факултет  

2009 – 2012 г.: Постдипломски студии (II циклус) 
УКИМ „Шумарски факултет“ – Скопје. Звање: Магистер по шумарски науки      

Насока: Проектирање и подигање на зелени површини 

1998 – 2003 г.: Додипломски студии (I циклус) 
УКИМ „Шумарски факултет“ – Скопје. Звање: дипл.шум.инж.                                 

Насока: Озеленување и унапредување на животната средина 

1994 - 1998 г.: Средно образование  
ЦСО „Ацо Русковски“ – Берово. Природно-математичка гимназија  
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НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ 

2021 г.: „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” 

финансиран од Глобалниот фонд за животна средина (ГЕФ), а имплементиран преку Програмата 

за животна средина на Обединети Нации (УНЕП), регионалната канцеларија во Виена и 

Министерството за животна средина и просторно планирање на Северна Македонија, (член).  

 
 

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ  

1. Brndevska V, Rizovska Atanasovska J: Some shade tolerant plants that can be used in landscape design in the 
open green spaces in R. Macedonia. Forest Review 43. Ss. Cyril and Methodius in Skopje, Faculty of Forestry in 
Skopje pg. 51-57.2012. 

2. Ризовска Атанасовска Ј, Брндевска В: Употребата на некои декоративни претставници од родот Picea Mill 
во пејзажното дизајнирање на Скопје. 65 години Меѓународен симпозиум за земјоделство и храна XXXVII 
средба факултети - стопанство; IV Македонски симпозиум за лозарство и шумарство; VII Симпозиум за 
градинарство и цвеќарство 2012; 12-14.12.2012; Скопје, Р Македонија. Факултет за земјоделски науки и 
храна, Скопје, Р Македонија; 2012: 466-477. 

3. Brndevska V, Rizovska Atanasovska J: Juniperus sp. as living groundcovers in landscape design in Macedonia. In 
Jubilee Scientific Conference “60 years Education in Landscape Architecture” 2011; 21.04.2011; Sofia, Bulgaria. 
University of Forestry, Sofia; 2011: 24-27. 

4. Rizovska Atanasovska J, Brndevska V: Topiary plants in today’s landscape design. In Jubilee Scientific Conference 
“60 years Education in Landscape Architecture” 2011; 21.04.2011; Sofia, Bulgaria. University of Forestry, Sofia; 
2011: 19-23. 

 

ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ  

1. Андоновски В, Трпчевска Анѓелковиќ Д, Брндевска Стипановиќ В: Прирачник за постигнување поголема 
вклученост на биолошката разновидност во просторното планирање во Република Северна Македонија. 
Прирачникот е изработен во рамките на 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”, финансиран од Глобалниот фонд за животна 
средина (ГЕФ), а имплементиран преку Програмата за животна средина на Обединети Нации (УНЕП), 
регионалната канцеларија во Виена и Министерството за животна средина и просторно планирање на 
Северна Македонија како главен партнер и корисник. 2021. 

 

УЧЕСТВО НА МЕЃУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ, СИМПОЗИУМИ, КОНГРЕСИ  

 Brndevska V, Rizovska Atanasovska J: Vegetation in function of space enclosure in the residential complex ‘St. 
Jovan’ in Zlolukjani settlement in Skopje. Oral presentation at 4th Congress of Ecologists of the Republic of 
Macedonia with international participation and marking 40th anniversary of the Macedonian ecological society, 
Ohrid, Macedonia, October 12-15, 2012. 

 Rizovska Atanasovska J, Brndevska V: Cupressocyparis x leylandii in the open green spaces in the central urban 
region of Skopje. Oral presentation at 4-th Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with international 
participation and marking 40-th anniversary of the Macedonian ecological society, Ohrid, Macedonia, October 12-
15, 2012. 

 

 



 

 

СТУДИСКИ ПАТУВАЊА, ОБУКИ, РАБОТИЛНИЦИ, КУРСЕВИ 

 2022 (21.04.2022) – Workshop on redesign of the Vardar quay as part of the project: “Resilient Skopje: Scaling-up 
for sustainability, innovation and climate change“. Втора работилница во рамки на проектот Отпорно Скопје кој 
Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) го имплементира во соработка со Град Скопје, во тек на 
изработката на Основен проект за редизајнирање на коридорот на кејот на реката Вардар од страна на 
Градежниот Институт Македонија (ГИМ). Хотел Мериот. Скопје. 

 2022 (07.04.2022) – Прва работилница во рамки на проектот Отпорно Скопје кој Програмата за развој на 
Обединетите нации (УНДП) го имплементира во соработка со Град Скопје, во тек на изработката на Основен 
проект за редизајнирање на коридорот на кејот на реката Вардар од страна на Градежниот Институт 
Македонија (ГИМ). Хотел Мериот. Скопје. 

 2021 (24.11.2021) – Онлајн работилница за Урбано шумарство (ХАФЛ-ХЕФ). Втора работилница на тема 
Урбано шумарство која е организирана во рамки на Програмата за зачувување на природата во Северна 
Македонија (ПЗП), проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), координиран од Фармахем 
– Скопје, во соработка со Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ 
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и Факултетот за земјоделство, шумарство и науки за храна 
(ХАФЛ) при Бернскиот Универзитет за применети науки (БФХ) во Швајцарија. 

 2021 (22.11.2021) – Онлајн работилница, Foresta 2021 Side Event - „Urban and Peri-urban Forest Ecosystems for 
Green Recovery – Linking National Policies and Local Action (Foresta 2021 Side Event)“. UNECE. 

 2021 (19.11.2021) – Онлајн тренинг-работилница „Поголема вклученост на биолошката разновидност во 
просторното планирање во РС Македонија” во рамките на 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”, финансиран од Глобалниот фонд 
за животна средина (ГЕФ), а имплементиран преку Програмата за животна средина на Обединети Нации 
(УНЕП), регионалната канцеларија во Виена и Министерството за животна средина и просторно планирање 
на Северна Македонија како главен партнер и корисник.  

 2021 (01.11.2021) – Тренинг-работилница „Одржливо управување со шумите во РС Македонија“ 
организирана како дел од компонентата 3: Планирање на користењето на земјиштето и интегрирање на 
биолошката разновидност, која се спроведува во рамките на STAR 5 проектот „Постигнување на заштита за 
биолошката разновидност преку создавање и ефикасно управување со заштитени подрачја и интегрирање 
на биолошката разновидност во планирање на користење на земјиштето“, финансиран од Глобалниот фонд 
за животна средина и имплементиран преку Програмата на ООН за животна средина и Министерството за 
животна средина и просторно планирање на РСМ како главен партнер и корисник. Хотел Панорамика. 
Скопје. 

 2021 (01.07.2021) – Онлајн работилница за Урбано шумарство (ХАФЛ-ХЕФ). Прва работилница на тема Урбано 
шумарство која е организирана во рамки на Програмата за зачувување на природата во Северна Македонија 
(ПЗП), проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), координиран од Фармахем – Скопје, во 
соработка со Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и Факултетот за земјоделство, шумарство и науки за храна 
(ХАФЛ) при Бернскиот Универзитет за применети науки (БФХ) во Швајцарија. 

 2021 (04.02.2021) - Oнлајн практична работилница за методологијата „Дизајнирано мислење“ во рамките на 
проектот D- LEARNING, во рамките на ERASMUS+ cooperation for innovation and the exchange of good practices, 
2018-1-DEO2-KA204-005030. Eco Logic, Република Северна Македонија. 

 2007/2008 - „Курс по сметководство“, Космо Иновативен Центар, Скопје. 

 2003 - Обука „Project Planning and Proposal Writing“, (Regional-Euromontana), Romania. 

 



 

 

УРЕДНИК, РЕЦЕНЗЕНТ, ОЦЕНУВАЧ 

 Член на меѓународен уредувачки одбор на научното списание „Шумарски преглед“ за периодот од 2021 до 
2025 година. Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Факултет за шумарски науки, пејзажна 
архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“. 

 

НАСТАВЕН АНГАЖМАН 

 Асистент на предметите од прв циклус на студии: „Дизајнирање на паркови и зелени површини“, 
„Дизајнирање на градини“, „Парковска архитектура“, „Историја на парковска уметност“, „Пејзаж и дизајн на 
зелени површини“, „Перени и едногодишни растенија“, „Урбано зеленило“, „Бонсаи и минијатурни 
градини“ и „Основи на урбанизам“. 

 Асистент на предметите од втор циклус на студии: „Урбано шумарство“, „Парковска архитектура 2“, 
„Историја на парковската уметност 2“, „Одбрани поглавја од цвеќарството“, „Основи на бонсаи техника“, 
„Планирање и проектирање на зелени површини“ и „Пејзажно дизајнирање“. 

 

УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ ПОМАГАЛА И СКРИПТИ 

 Скрипта (Материјал за вежби) со наслов „Дизајнирање на паркови и зелени површини“ (Брндевска 
Стипановиќ В, Ризовска Атанасовска Ј, 2020 г.) 

 

ЧЛЕНСТВО ВО ПРОФЕСИОНАЛНИ АСОЦИЈАЦИИ 

 БФОР – Балканска фондација за одржлив развој (од 2014 г.) 

 

ЈАЗИЦИ 

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

 Српски (течно зборува, чита и пишува) 

 Хрватски (течно зборува, чита и пишува) 

 Бугарски (вербална комуникација) 

 

КОМПЈУТЕРСКИ ВЕШТИНИ 

 MS Office 

 Internet  

 QGIS Софтвер 

 Realtime Landscaping Architect (Професионален софтвер за пејзажно дизајнирање) 

 Helix (Софтвер за сметководствено работење - Зонел) 

 

РАЗНО, ХОБИ, ИНТЕРЕСИ 

 Фотографија (природа) 

 Производство на декоративен саден материјал  

 Градинарство  

 Билкарство (собирање, одгледување, преработка) 
 

 


