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 Сегашна позиција:  Раководител на библиотека, Архитектонски факултет - 
Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, 1997 
година - Скопје, асистент Архитектонски факултет - Скопје, 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, 1986 година 
/ Експерт на Агенцијата за енергетика на Република 
Македонија,  2011 година /  

 Фирма:  Архитектонски факултет - Скопје, Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје,  

1. Презиме:  Шерденковска 

2. Име:  Меланија 

3. Дата на раѓање:  18.06.1962 

4. Националност:  Македонска 

    

5. Образование:  Доктор на технички науки од областа на инжињерството, 
архитектонската и урбанизмот, 2011 година, магистерски 
студии започнати на Архитектонскиот факултет, Универзитет 
во Белград, 1985 година, завршена во 1996 година на 
Архитектонски факултет - Скопје, Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје, магистер по инжињерство, архитектура 
и урбанизам, 1991/1996 година, Архитектонски факултет - 
Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, 
дипломиран инжињер архитект, 1980/85, наградена како 
студент на  година, 1985, од Фонд Френк Харфорд Менинг и 
од универзитетот Свети Кирил и Методиј,  

 

 

 Институција: Архитектонски факултет - Скопје,  
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 

 Дата (од-до): Октомври 2003 / 2022 

 Степен на образовние или добиена 
диплома: 

Доктор по технички науки од областа на инжињерството, 
архитектурата и урбанизмот 
Докторска теза: Мијачко станбено градителство - потекло, 
развој и достигнувања 

 
 

 Институција: Архитектонски факултет,  
Универзитет - Београд 

 Дата (од-до): Октомври 1991 / 19 Јануари 1996 

 Степен на образовние или добиена 
диплома: 

 Магистер во областа на архитектурата и урбанизмот 
Магистерски труд - Можности за економична и рентабилна 
изградба на објекти за одгледување на свињи - специфични 
перформанси на градежни материјали и системи за вентилација 
и греење 

 
 

 Институција: Архитектонски факултет - Скопје,  
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 

 Дата (од-до): Октомвти 1985 / Октомври 1991 

 Степен на образовние или добиена 
диплома: 

Кандидат Специјалист, во областа на инжињерството, 
архитектурата и урбанизмот 
Теза за Специјализација - Можности за економична и 
рентабилна изградба на објекти за одгледување на свињи 
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 Институција: Архитектонски факултет - Скопје,  
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 

 Дата (од-до): Октомври 1980/ 19 Октомври 1985   

 Степен на образовние или добиена 
диплома: 

Дипломиран инжињер архитект, насока Внатрешна 
архитектура и Ентериер 
Специјализација на дипломскиот труд во полето на 
реконструкција и ревитализација на објектите во Дубровник, 
девастирани од промените низ вековите и последиците од 
последниот земјотрес 
Дипломски труд: Реконструкција и ревитализација на 
Андровиќева палатата и оформување на плоштадот на 
просторот наречен Бошковиќева пољана 

 
 
7. Јазици, вештини:  означени со (1) за најлошо и (5) најдобро познавање 

Јазик Читање Зборување Пишување 

Македонски мајчин 

Англиски 5 5 5 

Германски 2 1 2 

Хрватски  5 5 5 

Италијански 5 2 4 

Српски 5 5 5 

Руски 5 1 3 

 

8. Членство во професионални тела:  Експерт на Агенцијата за енергетика на Република Македонија, 
Комора на овластени архитекти и овластени инженери на 
Република Македонија 

9. Други вештини:  Напредно знаење околу обработка на текст и табели (MS Office, 
MS Project), AutoCAD, Archicad, Solid WORKS, Photoshop, Artlantis, 
Corel Draw 

10. Посиција во институцијата:  Раководител на библиотека, Архитектонски факултет - Скопје, 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, 1997 Асистент 
Професор, Архитектонски факултет - Скопје, Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј“ во Скопје, 1986 Експерт на Агенција за 
енергетика на Република Македонија, 2010 

11. Години работа во институцијата:  од 1986 

12. Главни квалификации:  Доктор по технички науки од областа на  инжињерството, 
архитектурата и урбанизмот, 2011 година / Експерт на 
Агенцијата за енергетика на Република Македонија, 2011 
година / Раководител на библиотека, Архитектонски факултет - 
Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, 1997 
година / Асистент професор, Архитектонски Факултет - Скопје, 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, 1986 година 

Докторат по технички науки од областа на инжињерство, 
архитектура и урбанизам, 2011 година, Магистерски студии 
започнати на Архитектонскиот факултет, Универзитет во 
Белград, 1985 година, завршени во 1996 година на 
Архитектонски факултет - Скопје , Универзитет „Свети Кирил и 
Методиј“ во Скопје, магистер по инжињерство, архитектура и 
урбанизам, 1991/1996 година, Архитектонски факултет - Скопје, 
Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје, дипломиран 
инжињер архитект, 1980/85 , наградена како најдобар студент 
за годината 1985, наградата 26 јули од фондацијата на Френк 
Харфорд Менинг Фонд и како најдобар студент од 
Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“за 1985 година. 
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13. Professional experience record: 
 

Дата (од-до): 07/1997 до денес  

Локација: Македонија 

Институција: Архитектонски факултет - Скопје ,  
Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје 

Позиција: Раководител на библиотека, Архитектонски факултет - Скопје , Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје / Експерт на Агенцијата за енергетика на Република Македонија, 2011 
година  
 

Опис: Теренски истражувања од областа на руралната архитектура во Македонија, 1998/2011 
година и продолжуваат до денес. 
Научно истражување од областа на руралната архитектура во Македонија со посебен осврт на 
архитектурата на Мијаците 1998/2011 и продолжува денес 
Научни трудови: Докторска теза – Мијачко станбено градителство, потекло, развој и дострели 
2011 година 
Археолошки истражувања: Автор на реконструкција на станбени објекти од периодот VII-II 
век пр.н.е., археолошки локалитет Вардарски Рид, сесија 1999/2000 
Проекти : 
Дизајн на кафе Акт / Бисер, Март 1998  
Дизајн за реконструкција на бараки во Општина Чаир во станбени објекти, 1999  
Дизајн на локал оформен како повеќенаменски простор, / Бисер, Март 1999  
Дизајн за индивидуална станбена зграда на улица Финска бр.99 / 2002 година  
Дизајн за доградба и надградба на колективна станбена зграда на улица Гиго Михајловски бр. 
2, 2003  
Дизајн за реконструкција и развој на Центарот за спорт и рекреација / Крани, 2002 година 
Дизајн: Дизајн за симбол и лого за кабинет за водовод, канализација и мелиорација, Градежен 
факултет, Скопје, 10.1998  
Поканет конкурс за дизајн на етикета за вино Кратошија, 09.1991 година 
Симпозиуми:  
Заштеда на енергија во архитектурата, УНЕСКО, Белград, 8-11. 09.1991 година;  
Одржлив развој на регионот Преспа, Отешево, 06.2000 година 
Објавени дела:  

• Влијание на Мијачките градители на врз развојот на градителството и градбата на 
Балканскиот полуостров, Етнологија, Зборник на музеи на Македонија, 3, 2005 година;  

• Карактеристики на куќата во Мијачкиот крај, Зборник на трудови, Институт за заштита 
на спомениците на културата, природни реткости, музеј и галерија, Битола, 15, 2004 
година  

• Градителската дејност на Мијаците, Културно наследство, Зборник на трудови на 
Републичкиот завод за заштита на спомениците на Култура, 30/31, 2004/05;  

• Влијание на Мијачките градители врз развојот на градбата и градителството на 
Балканскиот полуостров, Македонско наследство, Списание за археологија, историја и 
историја на уметност и етнологија, 16, 2001;  

• Богомилското движењето и некои од импликациите врз уметничкото творештво,  
Македонско наследство, списание за археологија, историја и историја на уметноста и 
етнологијата, 22, 2004 година;  

• Куќа - симбол, симболика на куќата и нејзините примарни елементи - каменот, 
огништето и вратата, низ вековите и цивилизациите, Блесок, Централна унија на 
културата, културата и уменоста, 5 октомври-ноември, 1998 година, Интернет;  

• Движењето Богомилите и неговите импликации, Блесок, списание во областа на 
науката, културата и уметноста, 15, јуни-јули, 2000 година, Интернет;  

• Македонска градителска традиција, Нова Македонија, серија од 8 продолженија, 20-
27, 11, 1999 година 

Објавена книга: Мијачко станбено градителство – потекло развој дострели, Матица 
македонска, ноември, 2016 година 
Образование: Диплома (соодветна на Дипломата на Факултет за библиотекари) на поле на 
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библиотечната наука, НУБ Свети Климент Охридски, Скопје / октомври, ноември, декември 
2008 година 
Проекти за одржлив развој:  

• Учество на конскурсите за  Фондовите на Форд за одржлив развој / 1. проект - Одржлив 
развој за Преспанскиот регион, 2. проект - Одржлив развој за на Мијачкиот регион 

• Проект за одржлив развој на Македонија со посебен осврт на Одржлив развој на 
Преспанскиот регион и Одржлив развој на Мијачкиот регион, за Влада на Македонија / 
2009 година 

 
 

Дата (од-до): 10/2011  до денес 

Локација: Македонија 

Институција: Агенцијата за енергетика на Република Македонија, 2011  

Позиција: Експерт/ Доктор по технички науки од областа на  инжињерството, архитектурата и 
урбанизмот, 2011 година 

Опис: учество во целокупната работа на Агенцијата за енергетика во однос на прилагодувањето и 
издавањето на Стандардите во областа на производство и потрошувачка и на енергија, 
материјали за заштеда на енергија, конструкции и системи, како и учество во целокупната 
работа во подготовката на новите стандарди за енергетска ефикасност и заштеда на енергија 

 

Дата (од-до): 12/1995 

Локација: Македонија 

Институција: Архитектонски факултет - Скопје ,  
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 

Позиција: Асистент Професор/ Магистер во областа на архитектурата и урбанизмот 
/Јануари, 1996 

Опис: Образовна работа:  
Редовна и продлабочена настава со студенти од областа на проектирање индустриски и 
стопански објекти со детални решенија на употребениот конструктивен систем, детални 
анализи на користениот градежен материјал, детални анализи на употребената храна за 
добиток и живина, третманот на отпадот, климатските карактеристики во објектите, термичките 
карактеристики на објектите, како и деталните анализи на сообраќајното решение, 
снабдувањето со суровини.  
Магистерски труд - Можности за економична и рентабилна изградба на објекти за 
одгледување на свињи - специфични перформанси на градежни материјали и системи за 
вентилација и греење  
Теренско истражување на руралната архитектура во Македонија, 
 1991/1992/1993/1994/1995/1996/1997 
Научно истражување од областа на руралната архитектура во Македонија со посебен осврт на 
архитектурата на Мијаците 1991/1992/1993/1994/1995/1996/1997 

 

Дата (од-до): 01/1991 

Локација: Македонија 

Институција: Архитектонски факултет - Скопје ,  

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 

Позиција: Помлад асистент професор, по втор пат / магистерски студии започнати на Архитектонскиот 
факултет, Универзитет во Белград, 1985 година, завршени 1996 година на Архитектонскиот 
факултет - Скопје, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје, магистер инжињер, архитект 
и урбанист  

Опис: 1991 г. / 1996 година, Архитектонски факултет - Скопје, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ во 
Скопје, Магистер во областа на архитектурата и урбанизмот,  
Благодарница за посебниот учество и напредок во наставниот процес, за 40-годишнината на 
Факултетот, 1989 година 
 
Проекти:  
Дизајн за индивидуална станбена зграда во Грчец Скопје, 1992  
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Поканет конкурс за архитектура и урбанизам на Арабати Баба Теќе во Тетово, 12.1992 година 
Симпозиум:  
Заштеда на енергија во архитектурата, УНЕСКО, Белград, 8-11. 09.1991 година;   
 
Образовна работа: Редовна и продлабочена настава со студенти од областа на проектирање 
индустриски и стопански објекти со детални решенија на употребениот конструктивен систем, 
детални анализи на користениот градежен материјал, детални анализи на употребената храна 
за добиток и живина, третманот на отпадот, климатските карактеристики во објектите, 
термичките карактеристики на објектите, како и деталните анализи на сообраќајното решение, 
снабдувањето со суровини. 
 
Дополнителна активност  на Факултет:  
Поставување и организација / координација на Биеналето на студентите по архитектура на 
Архитектонскиот факултет - Скопје/ Биста'91, во рамките на Биеналето на македонската 
архитектура - Скопје / Бимас '91 
 
Организација / координација на Биеналето на студентите по архитектура на Архитектонскиот 
факултет - Скопје, повикано / Биста'93 во рамките на Биеналето на македонската архитектура - 
Скопје / Бимас '93 
 
Организација / координација на Биеналето на студентите по архитектура на Архитектонскиот 
факултет – Скопје / Биста'95, во рамките на Биеналето на македонската архитектура - Скопје / 
Бимас '95 

 
 

Дата (од-до): 09/1987 

Локација: Македонија 

Институција: Архитектонски факултет - Скопје ,  
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 

Позиција: Помлад асистент професор, прв  пат  

Опис: Архитектонски факултет, Универзитет – Београд,  Октомври1985 / Октомври 1991   
Кандидат Специјалист, во областа на инжињерството, архитектурата и урбанизмот 
Теза за Специјализација - Можности за економична и рентабилна изградба на објекти за 
одгледување на свињи 
Учесник во научно-истражувачки проект  
Димензионирање на светлосни отвори од аспект на  осветленост и заштеда на енергија, 1986-
1990;  
Изработени теми: 
Компаративна анализа на примената на градежните материјали во фасадните sидови од аспект 
на термичката заштита, 1988 година;  
Постоечки типови села - регионален карактер на традиционална куќа, 1989 година; 
Карактеристика на руралните објекти во Преспанскиот крај, 1989 година 
Образовна работа: Редовна и продлабочена настава со студенти од областа на проектирање 
индустриски и стопански објекти со детални решенија на употребениот конструктивен систем, 
детални анализи на користениот градежен материјал, детални анализи на употребената храна 
за добиток и живина, третманот на отпадот, климатските карактеристики во објектите, 
термичките карактеристики на објектите, како и деталните анализи на сообраќајното решение, 
снабдувањето со суровини. 
Благодарница за посебниот придонес во наставниот процес, за 40-годишнината на 
Факултетот, 1989 година 

 

Дата (од-до): 08/1986 

Локација: Македонија 

Институција: Архитектонски факултет - Скопје ,  
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 

Позиција: Помлад асистент професор, прв  пат, приправник  
Архитектонски факултет, Универзитет – Београд,  Октомври1985 / Октомври 1991  
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CV

Опис: Учесник во научно-истражувачки проект  
Димензионирање на светлосни отвори од аспект на  осветленост и заштеда на енергија, 1986-
1990;  
Изработени теми: 
Компаративна анализа на градежни материјали и надворешни ѕидови од аспект на топлинска 
заштита, 1986;  
Компаративна анализа на примена на бетон, челик и дрво во конструкцијата на објектите, 1987; 
Компаративна анализа на примена на градежни материјали во фасадни sидови од аспект на 
топлинската заштита 
Проекти: Конкурс за архитектонско и урбанистичко решение за Бошковиќева пољана и 
Андровиќева  палата во Дубровник, во категорија во која не се доделени награди, претставува 
единственот решение, кое од комисијата е истакнато како проект со посебни вредности, 
селектор Ранко Радовиќ, објавено во Čovek i Prostor, Zagreb, 04.1986 
Образовна работа: Редовна и продлабочена настава со студенти од областа на проектирање 
индустриски и стопански објекти со детални решенија на употребениот конструктивен систем, 
детални анализи на користениот градежен материјал, детални анализи на употребената храна 
за добиток и живина, третманот на отпадот, климатските карактеристики во објектите, 
термичките карактеристики на објектите, како и деталните анализи на сообраќајното решение, 
снабдувањето со суровини. 

 

Дата (од-до): 1980 / Октомври 1985 

Локација: Македонија 

Институција: Архитектонски факултет - Скопје ,  
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 

Позиција: Студент, 1980/85,  дипломиран инжињер архитект,  

• како студент на годината 1985 – доделена наградата 26 јули од страна на Френк Харфорд 
Менинг Фонд  

• како студент на годината 1985 година доделена наградата од Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ 

Опис: Дипломиран инжињер архитект, специјализација во областа на реконструкцијата и 
ревитализајата на објектите во Дубровник, девастирани од промените низ вековите и 
санирање на последиците од последниот земјотрес 
Дипломска работа : Архитектонско и урбанистичко решение за Бошковиќева пољана и 
Андровиќева  палата во Дубровник  
Проекти: Конкурс за архитектонско и урбанистичко решение за Бошковиќева пољана и 
Андровиќева  палата во Дубровник, во категорија во која не се доделени награди, претставува 
единственот решение, кое од комисијата е истакнато како проект со посебни вредности, 
селектор Ранко Радовиќ, објавено во Čovek i Prostor, Zagreb, 04.1986 

 
 


