
ПРЕГЛЕД 

на одобрени теми за изработка на магистерски трудови на Архитектонскиот факултет во Скопје 
 

Ред. 

бр. 

Име и презиме на 

кандидатот 

Назив на темата 

Име и 

презиме на 

менторот 

Датум и 

бр. на 

Одлука 

на 

ННС/НС  

за 

прифаќа

ње на 

темата 

на македонски јазик на англиски јазик 

1.  
Славица 

Димишковска 

Пејзажен хотел по 

обрасците на 
биофиличкиот 

дизајн на примерот 

на село Горно Соње 

Landscape hotel 
According the 
Patterns of biophilic 
design on the case of 
village Gorno Sonje 

Проф. д-р 
Минас 

Бакалчев 

 

 

2.  
Калина 
Трајановска 

Оживување на 

просторот преку 

репрограмирање со 

разнородни 

структурни, 

програмски целини 

Space Revitalization 
through 
reprogramming with 
divergent structural, 
program units 

Проф. д-р 
Митко 
Хаџи-Пуља 

 

3.  
Амина 
Тртовац 

Куќа на агол House at the corner 
Вонр. проф. 
д-р Саша 
Тасиќ 

 

4.  
Жаклина 
Угриновска 

Хибриден модел 

како двигател кон 

регенерација на 

урбан отсечок од 

градот – Нов 

спортско-

рекреативен и 

културен центар 

покрај Охридското 

Eзеро  

Hybrid Model as an 
Instigator for 
Regeneration of an 
Urban Part of the City 
- New Sports - 
Recreation and 
Cultural Center by 
Like Ohrid   

Проф. д-р 

Михајло 

Зиноски 

 

5.  
Андреј 
Нанески 

Основно училиште 
во Прилеп: 

Архитектонскиот 

простор и 

психолошките 

потреби на средното 

детство 

Elementary school in 
Prilep: The 
architectural space 
and the psychological 
needs of middle 
childhood   

Вонр. проф. 
д-р Мери 
Батакоја 

 

6.  
Наташа Хаџи 
Лега 

Енергетска 

ефикасност за 

објекти од значајно 

културно наследство 

Energy efficiency for 
buildings of 
significant cultural 
heritage – close to 

Проф. д-р 
Страхиња 
Трпевски 

 



 

 

 

- блиску до нула 

потрошувачка 

енергија, на 
реализирани објекти 

во образовниот 

сектор по примерот 

на СОУ “Никола 

Карев” Скопје 

 

zero energy 
consumption, on 
existing buildings in 
the education sector 
in Skopje following 
the example of 
Secondary school 
„Nikola Karev“ 

7.  
Јован 
Божиновски 

Репрограмирање и 

ре-употреба на 

индустриски 

локации во корист 

на градот 

Reprogramming and 
reuse of industrial 
sites for the benefit of 
the city  

Проф. д-р 

Дивна 

Пенчиќ 

 

8.  
Марија 
Кавракова 

Нов социокултурен 

градски предел: 

Урбана ре-употреба 

на локацијата на 

постојниот 

клинички центар во 

Скопје 

New socio-cultural 
urban landscape: 
Urban renewal of the 
location of the 
existing clinical center 
in Skopje  

Вонр. проф. 
д-р 
Слободан 
Велевски 

 


