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Кратка биографија 
 
Ред. проф. д-р Милан Наумовски, е роден на 05.05.1955 во Скопје. На Факултетот за 
физичка култура во Скопје се запишал со првата редовна генерација во учебната 1977/78 
година, а дипломирал 1982 година, со просечна оцена 8.76. Постдипломските студии ги 
завршил на Факултетот за физичка култура во Скопје, а магистерскиот труд со наслов 
“Релации меѓу некои варијабли кои ги дефинираат нападот и одбраната и нивното значење 
за кошаркарската игра кај екипите од А-1 Макпартнер лигата и учесниците во европските 
купови во сезоната 1993/94 година” го одбранил на 03.02.1995 година. Докторската 
дисертација под наслов “Факторска анализа на варијаблите кои ја дефинираат структурата 
на кошаркарската игра кај екипите од НБА лигата, европските репрезентации и А-1 Мак-
Партнер лигата” ја одбранил на 17.12.1997 година на Факултетот за физичка култура.Од 
01.12.1985 година е вработен како помлад асистент на предметот кошарка. Од 1990 до 1993 
година работи како виш предавач и изведува настава на нематичните факултети. Во 2000 
година избран е за насловен доцент, во 2003 година за доцент на предметот кошарка. Во 
2005 година избран е за вонреден провесор, а во 2010-та година е избран за редовен 
професор на предметот кошарка. Во периодот од1999-2003 и 2004-2008 год. бил член на 
Универзитетскиот сенат. Во изминатиот период има публикувано преку 70 стручни и научни 
трудови, автор е на учебникот “Теоретски основи на кошарката“ од 2003 година,  “Практикум 
по кошарка“ од 2005 година, коавтор е на учебните помагала “Кошарка“ од 1995 година и 
“Баскетбол“ издадено во Велико Трново во 1998 година. Рецензент е на повеќе учебници и 
книги поврзани со кошарката, член е на уредувачкиот одбор на списанието Кинезиологија 
кое излегува во Велико Трново, како и на научното списание кое се публикува на Факултетот 
за физичка култура. Ментор е на повеќе магистранти и докторанти, на факултетот за 
физичка култура во Скопје и вон нашата држава. 
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учесника на МОИ у Скопју. Конгрес педагога физичке културе. Зборник рефератов, 
Блед, 1990.  

9. Дуковски, С., М. Наумовски и Р. Георгиевски: Основни принципи на зонскиот пресинг 
во кошарката.Годишен зборник на Факултетот за физичка култура, Скопје, 1990.  

10. Дуковски, С., М. Наумовски: Состојби и развој на некои специфични биомоторички 
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1997.  

24. Мешковска, Н., Наумовски, М., Поповски, Д.,  Поповски, А.: Регресиска анализа на 



релевантни параметри за успешност во дисциплината 200 метри делфин Жени на ОИ 
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2006. 

59. Наумовски М, Алексовска Величковска Л., Тодоровски С. и Петров Љ.: Влијание на 
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