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Ивана 
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Оживување на раб меѓу 
изграден простор и 
обработливи површини
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between a built space and a 
cultivated field 
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ментор
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3.
Марија 
Трајковска

Урбаниот фрагмент како 
дистинктивен типо-
морфолошки модел на 
соседство, Општина 
Центар - Скопје

The urban fraction as a 
distinctive typo-morphological
model of a neighborhood, 
Centar Municipality - Skopje

Вонр.проф. д-р 
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Велевски, ментор
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4. Лора Деари

Архитектура како 
инфраструктура – 
одржлив модел на 
трансформација на 
населба во Скопје
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– sustainable model of 
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ментор
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Групната форма како нов 
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ментор
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6. Наташа Хаџи -
Лега

Енергетска ефикасност за
објекти од значајно 
културно наследство – 
блиску до нула 
потошувачка на енергија,
на реализирани објекти 
во образовниот сектор во 
Скопје.

Energy efficiency for buildings
of significant cultural heritage 
– close to zero energy 
consumption , on existing 
buildings in the education 
sector in Skopje

Вонр. проф. д-р 
Страхиња 
Трпевски, ментор
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Петковска

Aрхитектура без бариери:
Нов инклузивен 

Architecture without barriers :
New inclusive educational 
center with high school in 

Вонр. проф.  д-р 
Бојан Каранаков, 
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Викторија 
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Хибридно соседство како 
модел на одржлив раст – 
Урбан отсечок од градот
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model of sustainable growth  - 
Urban segment of the city

Вонр. проф. д-р 
Огнен Марина, 
ментор

8-6/211 од 11.7.2019

10.
Марија 
Мукоска

Истражување на нови 
архитектонски хибридни 
модели од општествен 
карактер како алатка за 
регенерација на урбано 
ткиво во градот Струга

Research of new architectural 
hybrid models of social 
character as a tool for 
regeneration of urban tissue in
the city of Struga
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ментор
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