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Кратка биографија: 

 

Борче Даскаловски е роден во Скопје на 22.08.1983 година. Основно и средно 

образование завршил во Скопје. Дипломирал на Факултетот за физичка култура во Скопје во 

2006 со просечен успех 9.38. Предвидените испити од последипломските студии ги положил со 
просечна оценка 9.00 и го одбранил магистерскиот труд во 2010 на тема: Релации и латентна 

структура на ситуационо-моторичките способности без и со топка кај кошаркари од 14-16 

годишна возраст. Од 2007 година вработен е на Факултетот за физичка култура-Скопје како 

помлад асистент на катедрата по Кошарка. Во 2011 година е избран за асистент магистер на 

предметот Кошарка.  

Од 2010 година работи како тренер во кошаркарскиот клуб „Вардар“ од Скопје, 

Учесник на голем број меѓународни кампови и кошаркарски школи и клиники. Активен 

партиципиен на Кошаркарскиот институт на Euroleague. 

 

Трудови објавени во последните 5 години, со назначен импакт фактор за секој труд 

според JSR датабазата на Thomson Routers (доколку трудот е објавен во списание со 

импакт фактор) 
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Учество во научноистражувачки проекти: 

 

Наслов на проектот Период Финансиран од: Улога во проектот 

(главен истражувач 

или учесник 

Анализа и компарирање на 

некои антропометриски и 

моторни димензии кај младите 

од Словенија и Македонија на 

возраст од 15 – 18 години 

2007-2009 Министерство за 

образовани и 

наука 

Учесник 

 

Изработка на магистерски труд – наслов 

 

Релации и латентна структура на ситуационо моторичките способности без и со топка кај 

кошаркари од 14-16 годишна возраст 

 

 

Изработка на докторски труд – наслов: 

 

Interpersonalna koordinacija vo ko{arkata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


