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ЕДУКАЦИЈА 

 
 
1992 -1995   

Студент на  Факултет за  физичка култура, Универзитет  Св. Кирил и Методиј - Скопје,  

1996 –  

Вработен на факултет за Физичка култура Скопје, 
1996 - 

Дипломира на истиот факултет со просечен успех 9.34 на тема под наслов “Оптимална методска 

поставеност на елемнтите од спортските игри во наставниот план и програм за основно образование 
групирани според нивната биомеханичка сличност” 

1995 -1997  

Завршува постдипломски студии на Факултетот за физичка култура во Скопје со просечен успех  9.14 

1999 – 
Магистира на Факултетот за физичка култура во Скопје, под наслов “Утврдување на оптимален модел 

за обучување на елементите од кошарка кај учениците од VI-те одделенија”. 

2001  - 
Докторира на истиот факултет  на тема “Утврдување на оптимални модели за обучување на 

елементите од спортските игри кошарка, фудбал, ракомет и одбојка опфатени со наставните програми 

за основното образование”, со што се здобива со звање доктор на науки од областа на кинезиологија.  
2002  - 

Избран за Доцен по предметот Методика на физичко и здравствено воспитување и Социологија на 

спорт 

2009  - 
избран за Вонреден професор по предметот ТМФВ 1 и ТМФБ 2, и Социлогија на спорт на втор и 

трет циклус на студии на ФФК. 

2010 - 
Докторира на Институтот за Социолошко пполитичко-правни истражувања во Скопје, со одлука 

бр.02-1863/9, на тема “Социолошките аспекти на насилно и агресивно однесување на спортски 

манифестаци во Република Македонија”. 
2011 –  

Избран на предметот Основи на спортски менџмент на факулетот за физичка култура  

 

  



НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 

 
 
Автор на повеќа книги од областа на образованието, спорот, културата, како и еден практикум, и  

над 20 стручни и научни трудови објавени во Македонија и надвор. 

 Социологија на спорт; 

 Спортски начин на живеење; 
 Насилство, спорт и култура; 

 Практикум по физичко воспитание; 

 Превенција и репресија на насилство на фудаблските стадиони; 
 Насилство, агресија и спорт; 

 Спорт и право 
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ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО 

1998 - 

Член на здружението на кошаркарски тренери на Македонија.  

1998 - 1999  
Именуван за прв тренер на КК Куманово. 

2004 - 

Автор со група пратеници на Закон за заштита од пушењето, службен весник на РМ бр.38471, 60 

седница на Собрание на РМ, 30.04.2004  
2004 - 

Автор со група пратеници на Закон за спречување на насилно и недостојно оденсување на 

спортските натпревари, службен весник на РМ бр. 89/04 83 седница 07.12.2004. 
2004 – 

Учество на меѓународана конференција за перспективите на образованието на Западен  

Балкан  во Виена 21-22 јануари. 
2005 – 

Учество на меѓународна конференција LEGISLATURES AND CITIZENS: STANDING REGIONAL 

CONFERENCE,  Солун, 14-17 Март 2005  
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2006 - 

Учество на меѓународна конференција LEGISLATURES AND CITIZENS: STANDING REGIONAL 
CONFERENCE,  Порторож, 23-26 Април 2006. 

2005 - 2007  

Избран за Претседател на Општинскиот спортски сојуз на град Куманово. 

2007 – 
Учество на меѓународна конференција “Applying 2007 учество на меѓународна конференција   

Ruolo dei Parlamenti nella promozione della società dell’informazione, Рим, 3-4 Март.   

2007 – 
Учество на меѓународна конференција  “Workshop on Women Building Security based on a 

presentation of the book Women in an Insecure World”, Скопје, 27-28 Март 2007. 
2005 - 2009  
Избран за член на Управниот одбор на Фудбалската федерација на Македонија со мандат од 

четири години. 

2009 - 2011  

Кординатор на проект во ФФМ за спречување на насилно и недостојно однесување на фудбалските 
терени 
2009  - 

Член на редакциски одбор на часопис во област на физичко воспитување и спорт “Sportexpert”. 
2009 – 

Учество на меѓународна конференција ”European Healhty Stadia”, Ливерпул, 21 Септември 2009. 

2009 - 2013 повтроно избран за член на Управниот одбор на ФФМ за период од четири години. 
2009 – 

Учество на меѓународна конференција “Fight against Racism and Violence trough Diversity in sport“, 

одржана во Београд, 20-21.Октомври,2009. 

2009 - 
Член на организациски одбор на 1-ва меѓународна конференција „Да се почитуваме, стоп за 

насилство и безбедност на фудбалските стадиони“, одржана во Скопје на 15.12.2009 

2009  - 
Член на националниот социјален комитет за спорт на Република Македонија 

2010 – 

Учество на меѓународна конференција “The Sport and Social Responsibility” во City University of 

London, оджана во Лондон, 19, Март, 2010. 
2010 – 

Учество на меѓународна конференција “Development trough  Football”, во VIDC, одржана во Виена, 

23-24,Април,2010. 
2010 - 

Учество на меѓународна конференција „European football fans’ Congress 2010”, одржана во Барселона, 

16-18, Јули, 2010. 
2010 - 

Учество како член на Управен Одбор на ФФМ на Балканска конференција “Етничките ралзики во 

спортот на Балкан“ 14-15, Октомври, Скопје 2010. 

2010 - 
Гостин во емисијата “ПОРТИК“ на Алфа телевизија на тема “Црвен картон на расизмот и 

национализам во спортот“ . 

2010 - 
Учество на меѓународен Форум во Монако Peace and sport 2010, одржан од 1-3, декември во 

Монако 2010. 

http://www.peace-sport.org/index.php?option=com_content&view=article&id=318&Itemid=341&lang=fr 

 

http://www.peace-sport.org/index.php?option=com_content&view=article&id=318&Itemid=341&lang=fr


2011 –  

Оснивач и претседател на Геостарешки Институт ГЛОБЛ – невладина организација  
2011 –  

Учество како предавач на меѓународна конференција во Палермо 1-st International Conference 

Science and Football, одржана во Палермо, Италија на 15-17 Април 2011. 
2011 -  

Учество на балканска конференција во Београд Strong Together-Football Unite”,со своја 

презентација  “Nacionalizam i rasizam u Makedonskom (sportu) fudbalu”,  Intercultural dialogue and 
multicultural fun work in the Balkan,  одржана во београд, Србија на ден 04.Август 2011. 

2011 -  

Учество на меѓународен стручно-научен собир во Дојран со своја презентација  Вредностите и 

границите на спортот базирани на социјални интервенции во пост-конфликтни општетства, 
одржана во  Дојран, Македонија 16-18 Септември, 2011. 

2011 -  

Учество маеѓународен конгрес на „3-th European football fans’ Congress 2011” одржан во  
Копенхаген, Данска од 1-3.Јули 2011. 
2012 –  

Учество на меѓународна конференција во Рим на меѓунариодна мрежа на FARE (Fight against 
racism in Europe)  за спорт и социјлана одговорност, одржана во Рим, Италија  на 4-5 Мај 2012. 

2012 – 

Учество на меѓународна Балканијада 2012 во Мостар “Building Bridges across the Balkans“ одржана 

во Мостар, Босна 30 Јуни - 01 Јули  2012. 
2012 –  

Именуван за член на Национелно кординативно тело за спречување на насилство на спортски 

терени  

  



ОПШТЕСТВЕНО - ПОЛИТИЧКО ИСКУСТВО 
 
1999  - 

Член на Советот на интелектуалци при СДММ 

2001-2004 

По предлог на Опшина Куманово е назначен за член на ЗЕЛС, во Комисијата за спорт и култура.  

2002 - 2006  
Ибран за Пратеник во Собранието на Република Македонија 

2003 - 2004  
Завршува политичка школа во Стазбур   

2003 - 2006  

Член на Комисија за образование, наука и спорт и политички сиситем и односи помеѓу 
заедниците, заменик член во Анкетна комисија и Комисија за контрола на ДБК 

2004 - 2008  

Член на Машовитиот комитетот за соработка со Европскиот Парламент 

2006 – 
Член на Новата Социлдемоктраска партија (НСДП) 

2007- 2008  

Избран за член на извршниот обор на НСДП и Потпретседател на НСДП 
2006 - 2010  

Повторно избран за Пратеник во Собранието на Република Македонија 

2006 - 2007  
Избран за Потпретседател на Собранието на Република Македонија  
2006 - 2008 избран за член на Комисија за политички систем и односи помеѓу заедниците  

и Анкетна комисија за заштита на човековите права 

2007 - 2008  
Потпреседател на Мешовитиот комитет за соработка со Европскиот Парламент 

2008 – 

Член на Комисија за доградба на Собранието на Република Македонија 

 

 
 

ЈАЗИЦИ 
 
Активно зборува англиски и зборува и пишува србски 

 


