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БИОГРАФИЈА - CV 
 
ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ: 
 

Име и презиме:  Илија Клинчаров 
Дата на раѓање:  30.07.1970 година 
Место на раѓање:  Кавадарци, Р. Македонија 
Националност:  Македонец 
Брачна состојба:  Оженет, татко на три деца 
Адреса на живеење:  Ул. Благоја Давков 22/2, Скопје 
Вработен: Универзитет “Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Факултет за 

физичка култура (ФФК) 
Научен степен: Доктор по кинезиологија 
Наставно звање:  Вонреден професор на предметот Теорија и методика на 

физичко воспитание на ФФК  
 
ЕДУКАЦИЈА: 
 

Основно образование: ОУ “Рајко Жинзифов” - Скопје  
период на школување:  1976/77-1983/84  

 успех во школувањето: одличен успех во текот на целото школување 

Средно образование:  Училиште за физичка култура “Методи Митевски Брицо” - Скопје 
 период на школување:  1984/85 - 1987/88 
 успех во школувањето: одличен успех во текот на целото школување 

Високо образование:  Факултет за физичка култура - Скопје 
период на школување: 1989/90-1992/93 
успех во школувањето: просек на оцени од сите испити 9.20 
завршување на студии: одбрана на дипломска работа на предметот Методика 

на физичко воспитание во јуни 1993 г., како прв 

дипломиран студент во генерацијата  
Постдипломски студии:  Факултет за физичка култура - Скопје 

период на школување:  1993/94-1994/95 (предавања)   
 успех во школувањето: просек на оцени од сите испити 9.67 

завршување на студииите: одбрана на магистерски труд јули 1997 г.  
ментор: проф. д-р Александар Анастасовски, редовен професор на 

предметот Методика на физичко воспитание 
наслов на магистерскиот труд: Утврдување на оптимална методска 

поставеност на предвидените содржини од спортските игри 
во наставните планови  за основно образование 

Докторска дисертација:  Факултет за физичка култура - Скопје  
дата на одбрана:  25 октомври 2001 г. 
ментор: проф. д-р Александар Анастасовски, редовен професор на 

предметот Методика на физичко воспитание 
наслов на докторската дисертација: Оптимална поставеност и реализација на 

наставата по предметот физичко и здравствено 
образование во основното образование во Р. Македонија 

Друго: Лиценциран ски учител на Подкомитет за учители и 
тренери на Скијачки сојуз на Македонија (легитимација 
бр.53) и ниво II инструктор по скијање на Македонска 

асоцијација на инструктори за снежни спортови 
(легитимација бр. 20100314128) 

 
ВОЕНА ОБВРСКА: 

ЈНА: септември 1988 - септември 1989 
род: Воена полиција (десетар) 
касарна: Виктор Бубањ, Сараево  
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НАУЧНА И СТРУЧНА РАБОТА: 

 

Објавени трудови од стручни/научни собири и трудови во стручни/научни списанија: 

 
1. Klinčarov I., Anastasovski A. (1994). Komparacija na oprimalnosta na izborot i 

redosledot na predvežbite na dve različni metodski postapki pri uzučuvanje na elementi 
od alpsko skijanje, Sažeci, III Međunarodni simpozium, Fis Komunikacije - Niš ’94. Niš: 
Fakultet fizičke kulture, Univerzitet u Nišu, Institut fizičke kulture. 

2. Anastasovski A. & Klinčarov I. (1994). Fizičkoto i zdravstvenoto obrazovanie vo 
oddelenskata nastava, Sažeci, III Međunarodni simpozijum Fis Komunikacije - Niš ’94. 
Niš: Fakultet fizičke kulture, Univerzitet u Nišu, Institut fizičke kulture. 

3. Anastasovski, A., Klinčarov, I. & Anastasovski, I. (1995). Measurements and researches 
as new demands of contemporary professor of physical education (in Macedonian), 
Fizička kultura Skopje, Journal of the Macedonian Federation of Sport Pedagogues, 

(26)1-2:121-123 
4. Анастасовски И. & Клинчаров И. (1995). Осврт на материјалните услови за работа 

на наставниците по физичко воспитание во училиштата во Куманово, Прв 
симпозиум за спорт и физичко воспитание на младите - Охрид ‘95, Физичка 
култура, Скопје, 1: 

5. Клинчаров И. & Туфекчиевски А. (1996). Алпробигруп - алгоритам за утврдување 
оптимална методска поставеност во процесот на учење на групи спортски 
елементи опишани со номинални биомеханички варијабли, Зборник на резимеа, 
Прв меѓународен научен собир Науката во функција на спортот - Скопје ’96. Скопје: 
Факултет за физичка култура. 

6. Клинчаров И. & Анастасовски И. (1996). Утврдување на оптимална методска 
поставеност на елементите од спортските игри во наставната програма по физичко 
воспитание во основното образование, Зборник на резимеа, Прв меѓународен 
научен собир Науката во функција на спортот - Скопје ’96. Скопје: Факултет за 
физичка култура. 

7. Клинчаров И., Туфекчиевски А. & Анастасовски И. (1998). Оптимална 
постављеност наставних садржаја из спортских игара предвиђеди за изучавање у 
основном образовању, Први меѓународни симпозијум физичке културе – Нови Сад 
’97, Мисли, Нови Сад, нулти број: 

8. Туфекчиевски А., Клинчаров И. & Анастасовски А. (1998). Метода за утврђивање 
биомеханичке оптималности наставних планова и програма физичког васпитања, 
Први меѓународни симпозијум физичке културе – Нови Сад ’97, Мисли, Нови Сад, 

нулти број: 
9. Анастасовски И. & Клинчаров И. (1998). Биомеханичка оптималност редоследа 

учења неких елемената из кошарке предвиђени за обучавање у основном 
образовању, Први меѓународни симпозијум физичке културе – Нови Сад ’97, 
Мисли, Нови Сад, нулти број: 

10. Анастасовски А., Клинчаров И. & Анастасовски И. (1998) Лик наставника физичког 
васпитања, Први меѓународни симпозијум физичке културе – Нови Сад ’97, Мисли, 
Нови Сад, нулти број: 

11. Stojanović, T. & Klinčarov, I. (1998). Uticaj nekih morfoloških karakteristika na preciznost 
ubacivanja lopte u koš kod dečaka uzrasta 13 godina, Zbornik sažetaka, Sedmi 
međunarodni simpozijum FIS komunikacije 98 u fizičkom vaspitanju, sportu i rekreaciji 
(33). Niš: Fakultet fizičke kulture, Univerzitet u Nišu, Institut fizičke kulture. 

12. Klinčarov, I. & Stojanović, T. (1998). Parameters of success in the realization of certain 
situational-motion tests in basketball, Abstracts, Seventh international Congress FIS 
Communications ’98 in physical education sports and recreation (34). Niš: Physical 

Education Department at the Faculty of Philosophy, University of Niš. 
13. Šukov J., Živkovi’č V., Šukova Stojmanovska D. & Klinčarov I. (1998). Taksonomizacija 

latentne morfološke strukture ispitanika kako kriterijum za optimalizaciju nastavnih 
planova i programa fizičkog vaspitanja u osnovnim školama, Prvi međunarodni 
simpozijum fizičke kulture Novi Sad ’97’, Misli, Novi Sad, 1: 
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14. Савоски М., Никовски Г., Клинчаров И. & Шепендиев М. (1998). Влијанието на 
превентивните спортско-рекреативните активности на физичките карактеристики и 
способности кај ученичките од првите оддленија од основните училишта во Скопје. 
Трет симпозиум за спорт и физичко воспитание на младите - Охрид ’98, 
Физичка култура, Скопје, 1: 

15. Анастасовски А., Клинчаров И. & Анастасовски И. (1998). Наставната програма по 
физичко воспитание и ученикот, Трет симпозиум за спорт и физичко воспитание 
на младите - Охрид ’98, Физичка култура, Скопје, 1: 

16. Анастасовски А., Клинчаров И. & Анастасовски И. (1999). Наставникот по физичко 
воспитание во реформираното училиште, Четврти симпозиум за спорт и 
физичко воспитание на младите - Струга ’99”, Физичка култура, Скопје, 1: 

17. Савоски, М., Никовски, Г., Клинчаров И. & Шепендиев М. (1999) Влијание на 
превентивните спортско-рекреативните активности на физичките карактеристики и 
способности кај ученичките од вторите одделенија од основните училишта во 
Скопје. Четврти симпозиум за спорт и физичко воспитание на младите - 
Струга ’99, Физичка култура, Скопје, 1:  

18. Савоски, М., Никовски, Г., Клинчаров, И., Шепендиев, М. & Димитриевиќ, З. (1999). 
Влијание на превентивните спортско-рекреативните активности на физичките 
карактеристики и способности кај учениците од вторите одделенија од основните 
училишта во Скопје. Четврти симпозиум за спорт и физичко воспитание на 
младите - Струга ’99, Физичка култура, Скопје, 1: 

19. Клинчаров, И. (2000). Младите да спортуваат, Училишен Спорт - списанаие на 
Федерацијата на училишен спорт на Македонија, 0: 

20. Клинчаров, И. (2000). Учењето на моторните форми предуслов за постигнување 
добри спортски резултати, Училишен Спорт - списанаие на Федерацијата на 
училишен спорт на Македонија, 1: 

21. Клинчаров, И. (2000). Методско дидактички аспекти на селектирањето и учењето 
во училишните спортски школи. Зборник, Семинар за стручно усовршување, 
Крани  2000. Скопје: Федерација на училишен спорт на Македонија. 

22. Клинчаров, И. (2001). Детерминација на климатско географските фактори врз 
реализацијата на наставата по физичко и здравствено образование, Шести 
симпозиум за спорт и физичко воспитание на младите - Охрид 2001, Физичка 

култура, Скопје, 1:  
23. Klinčarov, I. & Stojanović, T. (2001) Utvrđivanje razlika u motoričkim manifestacijama 

kod maksimalno distinktnih  grupa sa različitim morfološkim pokazateljima, Zbornik 
radova, FIS Komunikacije 2001 (150-155), Niš: Univerzitet u Nišu - Fakultet fizičke 

kulture.  
24. Stojanović, T. & Klinčarov, I. (2001). Uticaj morfoloških karakteristika kadeta na 

efikasnost slobodnih bacanja, Zbornik radova, FIS Komunikacije 2001 (219-223). Niš: 

Univerzitet u Nišu - Fakultet fizičke kulture. 
25. Клинчаров, И. & Туфекчиевски, А. (2002). Биомеханичка комплексност на 

моторните манифестации како критериум за програмирање на наставата по 
физичко образование. Седми симпозиум за спорт и физичко воспитание на 
младите - Струга 2002, Физичка култура, Скопје, 1:52-54. 

26. Klinčarov, I. & Tufekčievski, A. (2002). Biomehanička kompleksnost nastavnih sadržaja 
sportsko-tehničkog obrazovanja, Zbornik sažetaka, IX Meunarodni naučni skup - Fis 
Komunikacije 2002. Niš: Fakultet fizičke kulture, Univerzitet u Nišu, Institut fizičke 
culture. 

27. Клинчаров, И. (2003). Предикција на кардио-респираторната издржливост кај 
учениците од машки пол на 13 годишна возраст, Седми симпозиум за спорт и 
физичко воспитание на младите - Струга 2002, Физичка култура, Скопје, 1:12-14. 

28. Клинчаров, И. (2003). Детерминација на разлики во некои морфолошки и моторни 
манифестации меѓу ученици од машки и женски пол на возраст 11-14 години, Втор 
меѓународен собир на Факултетот за физичка култура во Скопје “Науката во 
функција на спортот” Скопје - 2002, Физичка култура, Скопје, 2:22-24. 

29. Клинчаров, И. & Христовски, Р. (2003). Разлики во некои морфолошки и моторички 
манифестации меѓу ученичките на 11-14 годишна возраст, Втор меѓународен 
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симпозиум на Факултетот за физичка култура во Скопје “Науката во функција на 
спортот” Скопје - 2002, Физичка култура, Скопје, 2:69-71. 

30. Klinčarov, I. (2003). School sport - under the view of the present with the vision for the 
future (in Macedonian), Proceedings, Seminar for professional development Ohrid 2003 
(17-18). Skopje: Macedonian Federation of School Sport. 

31. Savoski M., Minovski P., Klincarov I. & Nikovski G. (2005). Efficasy of the 
implementation of the model for sport basketball on certain motorical, functional and 
situatio-motorical skills in high school students, Научна конференција с международно 
участие “Физическото вјспитание и спортј в образователната система” (141-

144). Благоевград.   
32. Savoski M., Minovski P., Klincarov I., Nikovski G. & Gudeva-Nikovska D. (2005). Sport 

for all - Needs, possibilities, goals, Научна конференција с международно участие 
“Физическото вјспитание и спортј в образователната система” (246-249). 
Благоевград.  

33. Stojanović, T., Klinčarov, I. & Nikolić, M. (2005). Parametri uspešnosti u realizaciji 
određenih situaciono-motoričkih testova iz košarke. Зборник на трудови, Прв 
меѓународен симпозиум за наставата по физичко образование, спорт и 
спортските активности на студентите - состојби и перспективи (99-101). 

Скопје: Центар за физичко образование спорт и спортски активности при 
Факултетот за физичка култура во Скопје.  

34. Клинчаров, И. & Туфекчиевски, А. (2005). Просторните капацитети за реализација 
на училишни спортски активности во основните училишта во Република 
Македонија. Просветно дело - Списание за педагошки прашања, Скопје, 4:68-72. 

35. Klinčarov, I. & Stojanović, T. (2005). Predikcija generalne motoričke sposobnosti za 
manifestaciju dugotrajnih eksplozivnih kvaliteta sile kod učenika muškog pola uzrasta 13 
godina. Zbornik radova, Nacionalni naučni skup sa međunarodnim učesčem FIS 
Komunikacije 2005 (191-195). Niš: Univerzitet u Nišu - Fakultet fizičke kulture.  

36. Stojanović, T. & Klinčarov I. (2005). Morfološka i motorička diferencijacija između 
učenika od petog do osmog razreda u Republici Makedoniji. Nacionalni naučni skup sa 
međunarodnim učesčem FIS Komunikacije 2005 (186-190). Niš: Univerzitet u Nišu - 
Fakultet fizičke kulture.  

37. Клинчаров, И. (2005). Со квалитетен наставник по физичко воспитание до 
поквалитетен воспитно-образовен процес. Просветен работник, Скопје 1:??-?? 

38. Клинчаров, И. & Митевска, Б. (2005). Физичкиот развој и развојот на движечките 
вештини кај децата од предшколска возраст, Педагошка практика, Скопје, 2:7-32. 

39. Клинчаров, И. (2005). Условите за реализација на наставата и потенцијалите на 
наставникот по физичко и здравствено образование. Педагошка практика, Скопје, 
2:69-74. 

40. Клинчаров, И., Христовски, Р. & Ацески, А. (2005). Влијание на висината тежината 
на телото, трицепс кожениот набор и бодимас индексот врз успешноста во 
манифестација на одредени моторички квалитети кај ученици на 12 годишна 
возраст. Физичка култура,  Скопје, 2: 

41. Туфекчиевски, А. & Клинчаров, И. (2006). Училишни спортски клубови - реална 
потреба за развој на училишниот спорт. Зборник на трудови, Стручно научен-
собир “Програмско-организациска, стручна и научна димензија на училишниот 
спорт”, Пелистер 2006 (57-60). Скопје: Федерација на училишен спорт на 

Македонија. 
42. Клинчаров, И. & Туфекчиевски, А. (2006). Биомеханичка оптималност на 

редоследот на обучување на спортски елементи со асиметрична анатомска 
структура кои се изведуваат во ограничено стабилна рамнотежна положба. 
Зборник на трудови, Стручно научен-собир “Програмско-организациска, стручна 
и научна димензија на училишниот спорт”, Пелистер 2006 (274-279). Скопје: 

Федерација на училишен спорт на Македонија. 
43. Клинчаров, И. & Никовски, Г. (2006). Ориентационите движења како форми на 

училишни спортски активности. Зборник на трудови, Стручно научен-собир 
“Програмско-организациска, стручна и научна димензија на училишниот спорт”, 
Пелистер 2006 (68-70). Скопје: Федерација на училишен спорт на Македонија. 
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44. Клинчаров, И., Туфекчиевски, А. & Андреевски, Б. (2006). Биомеханичка структура 
на карате елементи од ката Хеиан Сходан и нејзината оптимална методска 
поставеност. Зборник на трудови, Стручно научен-собир “Програмско-
организациска, стручна и научна димензија на училишниот спорт”, Пелистер 
2006 (267-273). Скопје: Федерација на училишен спорт на Македонија. 

45. Андреевски, Б., Клинчаров, И. & Туфекчиевски А. (2006). Биомеханичка структура 
на карате елементи од ката Хеиан Сандан и нејзината оптимална методска 
поставеност. Зборник на трудови, Стручно научен-собир “Програмско-
организациска, стручна и научна димензија на училишниот спорт”, Пелистер 
2006 (208-214). Скопје: Федерација на училишен спорт на Македонија.  

46. Туфекчиевски, А., Клинчаров, И. & Андреевски, Б. (2006). Биомеханичка структура 
на карате елементи од групата на Хеиан кати и нивната оптимална методска 
поставеност. Зборник на трудови, Стручно научен-собир “Програмско-
организациска, стручна и научна димензија на училишниот спорт”, Пелистер 
2006 (368-372). Скопје: Федерација на училишен спорт на Македонија  

47. Ацески, А., Клинчаров, И. & Аргироски А. (2006). Застапеност и ставовите на 
средношколската младина кон пушењето. Зборник на трудови, Стручно научен-
собир “Програмско-организациска, стручна и научна димензија на училишниот 
спорт”, Пелистер 2006 (208-214). Скопје: Федерација на училишен спорт на 

Македонија. 
48. Клинчаров, И. & Никовски, Г. (2006). Влијание на програмираните спортско-

рекреативните активности врз физичкиот развој и моторичките перформанси на 
ученици од машки пол од трето одделение. Зборник на трудови, Стручно научен-
собир “Програмско-организациска, стручна и научна димензија на училишниот 
спорт”, Пелистер 2006 (332-336). Скопје: Федерација на училишен спорт на 

Македонија.  
49. Klinčarov, I. & Stojanović, T. (2006). Uticaj težine, kožnog nabora nadlaktice i bodimas 

indeksa na uspesnošt u manifestaciji dugotrajnih eksplozivnih kvaliteta sile kod 12 
godišnjih učenika oba pola. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, Beograd, (41) 

367-373. 
50. Stojanović, T. & Klinčarov, I. (2006). Selekcija šutera u košarci pionerskog uzrasta 

pomoču morfoloških karakteristika, Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, Beograd, 

(41)361-366 
51. Andreevski, B. & Klincharov, I. (2007). The influence of the anthropometric 

characteristics on the motor tests for explosive strength in children aged nine, Acta 
morphologica, Publication of Macedonian association of anatomists and morphologists, 
Instituti-Medical, Faculty Skopje, (4)1:32-36. 

52. Андреевски, Б., Туфекчиевски, А. & Клинчаров, И. (2007). Биомеханичка структура 
на карате елементите од најактуелните Шотокан мајсторски кати (Емпи, Сочин и 
Гоџушихо-шо, Канку-шо, Ниџушихо, Унсу и Гоџушихо-даи) и нивната оптимална 
методска поставеност. Зборник на трудови, Стручно научен-собир “Програмско-
организациска, стручна и научна димензија на училишниот спорт”, Пелистер 
2007 (181-186). Скопје: Федерација на училишен спорт на Македонија  

53. Туфекчиевски ,А., Клинчаров И. & Андреевски Б. (2007). Биомеханичка структура 
на карате елементи од Шоттокан мајсторска ката Ниџушихо и нејзината оптимална 
методска поставеност. Зборник на трудови, Стручно научен-собир “Програмско-
организациска, стручна и научна димензија на училишниот спорт”, Пелистер 
2007 (190-194). Скопје: Федерација на училишен спорт на Македонија.  

54.  Клинчаров И., Туфекчиевски А. & Андреевски Б. (2007). Биомеханичка структура 
на карате елементи од Шоттокан мајсторска ката Конку-шо и нејзината оптимална 
методска поставеност Зборник на трудови, Стручно научен-собир “Програмско-
организациска, стручна и научна димензија на училишниот спорт”, Пелистер 
2007 (205-209). Скопје: Федерација на училишен спорт на Македонија.  

55. Клинчаров И. & Азиз Ш. (2007). Реалните просторни предуслови за реализација на 
настава по физичко и здравствено образование во основните училишта во 
Република Македонија. Зборник на трудови, Стручно научен-собир “Програмско-
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организациска, стручна и научна димензија на училишниот спорт”, Пелистер 
2007 (148-150). Скопје: Федерација на училишен спорт на Македонија.  

56. Клинчаров И. (2007). Насоки за поквалитетно физичко образование во Република 
Македонија. Зборник на трудови, Стручно научен-собир “Програмско-
организациска, стручна и научна димензија на училишниот спорт”, Пелистер 
2007 (25-29). Скопје: Федерација на училишен спорт на Македонија.  

57. Aceski, A., Tufekcievski, A. & Klincarov, I. (2007). Establishment of optimal program 
models for practice of elements of football according to biomechanical resemblance. 
Четвьтра международна научна конференция. Национална спортна академия 
“Васил Левски” Катедра “Футбол, Тенис” (Forth international scientific conference) 
(210-216). Sofia: National sport academy “Vasil Levski”, Department “Football & Tennis. 

58. Klincarov, I. (2007). Toward the quality of school physical education process in Republic 
of Macedonia. Четвьтра международна научна конференция. Национална 
спортна академия “Васил Левски” Катедра “Футбол, Тенис” (Forth international 
scientific conference) (201-209). Sofia: National sport academy “Vasil Levski”, 

Department “Football & Tennis. 
59. Klincarov, I. (2007). The role of physical education teacher education quality in school 

physical education process in Republic of Macedonia. CD Proceeding, 4th FIEP 
European Congress, Physical education and Sports, Teachers’ Preparation and Their 
Employability in Europe (268-274). Bratislava, Slovakia: Comenius University, Faculty of 
Physical education and sport, Slovak Scientific Society for Physical education, 
Federation Internationale d’ Education Physique (FIEP). 

60. Туфекчиевски, А., Клинчаров, И. & Ацески, А. (2008). Номинални варијабли за 
дефинирање биомеханички статус на моторни манифестации со квалитативна 
анализа. Зборник на трудови, Стручно научен-собир “Програмско-организациска, 
стручна и научна димензија на училишниот спорт”, Пелистер 2008 (235-256). 

Скопје: Федерација на училишен спорт на Македонија.  
61. Клинчаров, И. (2008). Од идеја до реализација - истражувања во физичкото 

образование. Зборник на трудови, Стручно научен-собир “Програмско-
организациска, стручна и научна димензија на училишниот спорт”, Пелистер 
2008 (257-261). Скопје: Федерација на училишен спорт на Македонија.  

62. Клинчаров, И. (2008). Разлики во базичните морфолошки карактеристики помеѓу 
дистинктни групи на 12 годишни ученици со различно ниво на физички 
способности. Зборник на трудови, Стручно научен-собир “Програмско-
организациска, стручна и научна димензија на училишниот спорт”, Пелистер 
2008 (276-281). Скопје: Федерација на училишен спорт на Македонија.  

63. Кајчевски, А., Андреевски, Б., Туфекчиевски, А., Клинчаров, И., Ацески, А. & 
Симеонов, А. (2008). Биомеханичка структура на карате елеметите од шотокан 
мајсторската ката Емпи и нејзината оптимална методска поставеност. Зборник на 
трудови, Стручно научен-собир “Програмско-организациска, стручна и научна 
димензија на училишниот спорт”, Пелистер 2008 (271-275). Скопје: Федерација 

на училишен спорт на Македонија. 
64. Клинчаров, И., Костовски, Ж., Туфекчиевски, А. & Андреевски, Б. (2008). 

Биомеханичка структура на карате елементи од шотокан мајсторската ката 
Гоџушихо-шо и нејзината оптимална методска поставеност. Зборник на трудови, 
Стручно научен-собир “Програмско-организациска, стручна и научна димензија 
на училишниот спорт”, Пелистер 2008 (334-339). Скопје: Федерација на 
училишен спорт на Македонија..  

65. Nikovski, G., Klincarov, I. & Antonov, A. (2008). Sport-recreationaal activities and their 
influence on the morphological characteristics and motor abilities in female students 
attending third grade of primary school. Пета международна научна конференция. 
Национална спортна академия “Васил Левски” Катедра “Футбол, Тенис” (Fifth 
international scientific conference) (194-198). Sofia: National sport academy “Vasil 

Levski”, Department “Football & Tennis. 
66. Anastasovski, I., Klincarov, I. & Vrbanac, D. (2009). Učitelj tjelesne i zdravstvene kulture 

u reformiranim školama. Sportekspert, Časopis iz oblasti tjelesnog odgoja i sporta 
(Teacher of physical and health culture in reformed schools, Sportekspert, Journal of 



 7 

applied physical education and sport) Associations of professors and experts in physical 
education and sport, Canton Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, (Vol. 2 no.1), 35-37. 

67. Mitreski V., Georgiev, G., Klincarov, I., Popeska, B. (2009). Differences in the gained 
results of the male students achievements in first year in sport and sport’s activities 
schooling, University of Ruse “Angel Kanchev“Proceedings, Physical Education and 
Sport, (48)8.2:67-71.  

68. Klincarov, I. (2010). Opposite concepts for physical education curriculum design in the 
Republic of Macedonia, Proceedings, 5th Fiep European Congress Physical Education 
and Sports 2009 (368-377). Nis: Panoptikum. 

69. Klincarov I. (2008). Differences in height, weight, triceps skin fold thickness and body 
mass index between physical fitness distinctive groups of 13 year old male pupils. Book 
of Abstracts, 4th International Symposium - Youth Sport 2008 the Heart of Europe (157-
158). Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Sport.  

70. Klincarov, I. Aceski, A. & Stojanovic, T. (2010). Basic anthropometrical and physical 
fitness differences in 14 years old male pupils with different cardio respiratory endurance 
level, Book of summaries, 2nd International scientific conference - Anthropological 
aspects of sports, physical education and recreation - Banja Luka 2010, (87-88). Banja 
Luka: Faculty of Physical education and sports, University of Banja Luka. 

71. Aceski, A., Klincarov, I. & Stojanovic, T. (2010). Criteria representation which defined 
development level of fundamental movement skill overarm throwing with analytical 
approach, 2nd International scientific conference - Anthropological aspects of sports, 
physical education and recreation - Banja Luka 2010, (11-12). Banja Luka: Faculty of 
Physical education and sports, University of Banja Luka. 

72. Klincarov, I. & Nikovski, G. (2010). Morphological and physical fitness differences 
between groups of 12 years old male Macedonian pupils with different levels of cardio 
respiratory endurance, Book of Abstracts, 5th International Congress Youth Sport 2010, 
(128-129). Ljubljana: Faculty of Sport, University of Ljubljana. 

73. Nikovski, G. & Klincarov, I. (2010). Morphological and physical fitness gender 
differences before and after implementation of four-month programmed sport-
recreational activities among third grade primary school students, Book of Abstracts, 5th 

International Congress Youth Sport 2010, (162-163). Ljubljana: Faculty of Sport, 
University of Ljubljana. 

74. Klincarov, I., Nikovski, G. & Aceski, A. (2010). Influence of programmed sport-
recreational activities on morphological characteristics and motor abilities in forth grade 
primary school female students, Book of abstracts, International scientific conference: 
Physical activity for everyone, (103-104). Belgrad: University of Belgrade, Faculty of 
physical education and sport. 

75. Prokovic, D., Nikovski, G. & Klincarov, I. (2010). Analisis of knowledge and attitudes on 
leisure time and recreation among male and female public administration employees in 
manicipility Aerodrom Skopje, Book of abstracts, International scientific conference: 
Physical activity for everyone, (101-102). Belgrad: University of Belgrade, Faculty of 
physical education and sport. 

76. Aceski, A., Tufekcievski, A., Klincarov, I. & Prokovic, D. (2010). Biomechanical 
characteristics of fundamental motor skills of manipulative type, Book of abstracts, 
International scientific conference: Physical activity for everyone, (105-106). Belgrad: 
University of Belgrade, Faculty of physical education and sport. 
 

Авторство и коавторство во следните учебници и учебни помагала: 

 
1. Анастасовски А., Клинчаров И. & Анастасовски И. (1997). Практикум по физичко 

воспитание.Учебно помагало – Практикум по физичко воспитание во издание на 
Факултетот за физичка култура во Скопје од 1997 година наменето за потребите 
на практичната настава по предметот Методика на физичкото воспитание за 
студентите од Факултетот за физичка култура во Скопје, Скопје: Факултет за 
физичка култура.  

2. Анастасовски А., Клинчаров И. & Анастасовски И. (2000). Практикум по физичко 
воспитание. Учебно помагало – Практикум по физичко воспитание во издание 
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на Факултетот за физичка култура во Скопје од 2000 година наменето за 
потребите на практичната настава по предметот Методика на физичкото 
воспитание за студентите од Факултетот за физичка култура во Скопје, Скопје: 
Факултет за физичка култура.  

3. Анастасовски А., Клинчаров И. & Анастасовски И. (2000). Теорија и методика на 
физичкото воспитание. Учебник по предметот Методика на физичко воспитание 
во издание на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”, Факултет за физичка 
култура во Скопје од 2000 година, наменет за подготовка на теоретските 
барања на предметот, Скопје: Универзитет “Св. Кирил и Методиј“, Факултет за 
физичка култура,  

4. Клинчаров И. (2006). Прирачник за подготовка на наставен час по физичко и 
здравствено образование. Учебно помагало по предметот теорија и методика 
на физичко воспитание за студентите од Факултет за физичка култура во 
Скопје, наменет за подготовка на практичните и теоретските барања на 
предметот, Скопје: Факултет за физичка култура. 

5. Клинчаров И. (2006). Прирачник за подготовка на насочена активност по 
физичко и здравствено воспитание за предучилишно воспитание, Учебно 
помагало по предметот основи на физичкото воспитание со методика за 
студентите од Педагошкиот факултет во Скопје за групата предучилишно 
воспитание, наменет за подготовка на практичните и теоретските барања на 
предметот, Скопје: Педагошки факултет “Св. Климент Охридски“. 

6. Клинчаров И. (2006). Прирачник за подготовка на наставен по физичко и 
здравствено образование за одделенска настава, Учебно помагало по 
предметот основи на физичкото воспитание со методика за студентите од 
Педагошкиот факултет во Скопје за групата одделенска настава, наменет за 
подготовка на практичните и теоретските барања на предметот, Скопје: 
Педагошки факултет “Св. Климент Охридски“.  

7. Клинчаров И. (2007). Практикум по физичко образование, Дидактичко-методски 
материјали по предметот Теорија и методика на физичко воспитание за 
студентите од Факултет за физичка култура во Скопје, Скопје: Факултет за 
физичка култура. 

8. Клинчаров И. (2008). Практикум по физичко образование (дополнето издание). 
Дидактичко-методски материјали по предметот Теорија и методика на физичко 
воспитание за студентите од Факултет за физичка култура во Скопје, Скопје: 
Факултет за физичка култура. 

9. Клинчаров, И. & Попевска, Б. (2010). Практикум по основи на физичко 
образование со методика - одделенска настава.  Учебно помагало по предметот 
основи на физичкото воспитание со методика за студентите од Педагошкиот 
факултет во Скопје за групата одделенска настава, наменет за подготовка на 
практичните и теоретските барања на предметот, Штип: Универзитет “Гоце 
Делчев“ Штип, Педагошки факултет.  

10. Клинчаров, И. & Попевска, Б. (2010). Практикум по основи на физичко 
воспитание со методика – предучилишно воспитување.  Учебно помагало по 
предметот основи на физичкото воспитание со методика за студентите од 
Педагошкиот факултет во Скопје за групата одделенска настава, наменет за 
подготовка на практичните и теоретските барања на предметот, Штип: 
Универзитет “Гоце Делчев“ Штип, Педагошки факултет.  
 

 

Учество во изработка и реализација на научни и стручни проекти: 
 
1. Утврдување на специфичноста на варијабилитетот на некои моторички и 

морфолошки димензии кај припадниците на Армијата на Република Македонија, 
1994 - 1996 година, млад истражувач. 

2. Мерила и критериуми за програмиран тренинг, наставата по физичко воспитување, 
спортот и Армијата на Република Македонија, 2000 - 2002 година, соработник 
истражувач. 
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3. Хедонистички пристап во наставата по физичко воспитание како фактор за 
подобрување на квалитетот на живеење и учење, 2004 - 2006 година, соработник 
истражувач. 

4. ТЕМПУС Joint European Project - Еstablishment of training centre and network of 
multiplicators for improving the quality of physical education at fundamental stage of 
basic education in Рepublic of Мacedonia - изготвувач на апликацијата како проект 
координатор (2007) 

5. Национален научен проект - Министерство за образование и наука на Р. 
Македонија, Развојна морфотиполошка детерми-нација на успешноста во Еурофит 
тестовите за проценка на физичките перформанси на учениците на 11-14 годишна 
возраст - изготвувач на апликацијата како главен истражувач (2006) 

 
Менторство  и рецензентски ангажман: 
 
1. Ментор на докторска дисертација на д-р Бујар Саити (2007). (архива ФФК) 
2. Ментор на докторска дисертација на д-р Азис Шен (2008). (архива на ФФК) 
3. Член на комисијата за оценка и одбрана на докторската  дисертација на д-р Горан 

Никовски (2003). (архива ФФК) 
4. Член на комисијата за оценка и одбрана на докторската  дисертација на д-р Перо 

Миновски (2004). (архива ФФК) 
5. Член на комисија за одбрана на докторската дисертација на д-р Благојче 

Андреевски (2009). (архива ФФК) 
6. Член на комисија за оценка на докторската дисертација на м-р Билјана Попевска 

(2010) (архива ФФК) 
7. Член на комисија за оценка на докторската дисертација на м-р Владимир 

Вуксановиќ (2010). (архива ФФК) 
8. Член на комисија за оценка и одбрана на докторската дисертација на м-р 

Александар Ацески (2010). (архива ФФК) 
9. Член на комисија за оценка и одбрана на докторската дисертација на м-р Виктор 

Митевски (2010). (архива ФФК) 
10. Ментор на магистерскиот труд на кандидатот м-р Виктор Митревски (2009). (архива 

ФФК) 
11. Член на комисија за оценка и одбрана на магистерски труд на м-р Благојче 

Андреевски (2005). (архива ФФК) 
12. Член на комисија за оценка и одбрана на магистерски труд на м-р Весна Симева 

(2006). (архива ФФК)   
13. Член на комисија за одбрана на магистерски труд на м-р Билјана Митевска (2009). 

(архива ФФК) 
14. Член на комисија за оценка и одбрана на магистерски труд на м-р Ацески 

Александар (2009). (архива ФФК)  
15. Член на комисија за оценка и одбрана на магистерски труд на м-р Мемети Менан 

(2009). (архива ФФК)    
16. Член на комисија за оценка и одбрана на магистерскиот труд на Панче Панчевски 

(2010). (архива ФФК)    
17. Ментор на 20-тина дипломски работи. (архива ФФК) 
18. Член на комисија за оценка и одбрана на 40-тина дипломски работи. (архива ФФК) 
19. Член на повеќе комисии назначени од ННС на Факултетот за физичка култура во 

Скопје и други факултети за избори и реизбори на соработници и наставници 
(Ацески, Никовски, Старделова-Џамбазовска, Саити, Ристовска, и др.) (архива на 
ФФК) 

20. Член на повеќе разни комисии назначени од ННС на Факултетот за физичка 
култура во Скопје (Комисии за приемен испит, наставни планови и др.) (архива на 
ФФК) 

 
Рецензент на универзитетски  учебници: 
 
1. Туфекчиевски, А. (2003). Биомеханика. Скопје: Факултет за физчка култура.  
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2. Тодоровски, Д. (2007). Методика на физичко образование, Штип: Педагошки 
факултет - Гоце Делчев. 

3. Туфекчиевски А. & Ацески А. (2009). Биомеханика. Скопје: Факултет за физичка 
култура. 

4. Калковски Ј. (2010). Општи и посебни форми на физичкото образование. Скопје: 
Европски Универзитет.  

5. Јовановски, Ј. (2010). Психомоторика. Скопје: Факултет за физичка култура.  
 
ИЗБОРИ И РЕИЗБОРИ: 

1. помлад асистент на предметот Методика на физичко воспитание на 
Факултетот за физичка култура во Скопје, март 1994 (одлука - Извештај - 
архива ФФК)  

2. помлад асистент на предметот Методика на физичко воспитание на 
Факултетот за физичка култура во Скопје, октомври 1996 (одлука - 
Извештај - архива ФФК) 

3. асиситент на предметот Методика на физичко воспитание на Факултетот 
за физичка култура во Скопје, јануари 1998 (одлука - Извештај - архива 
ФФК) 

4. насловен доцент на предметот Методика на физичко воспитание на 
Факултетот за физичка култура во Скопје,  март 2002 (одлука - Извештај – 
Билтен 800 - архива ФФК) 

5. доцент на предметот Методика на физичко воспитание на Факултетот за 
физичка култура во Скопје, октомври 2002 (одлука - архива ФФК) 

6. Наставник на последипломски студии на Факултетот за физичка култура во 
Скопје на предметот Истражувања во подрачјата на физичката култура 
октомври 2002 (одлука – архива ФФК) 

7. Вонреден професор на предметот Методика на физичко воспитание на 
Факултетот за физичка култура во Скопје, јули 2006 (одлука - Извештај – 
Билтен 900 - архива ФФК) 

8. Секретар на последипломските студии на ФФК, 2007-2008 (одлука архива 
ФФК) 

9. Одговорен наставник на предметот Училишен спорт во учебната 
2009/2010 - Назначен со одлука на ННС на ФФК 

10. наставник - член на Комисија за испит по предметот скијање во учебната 
2009/2010 - Назначен со одлука на ННС на ФФК 

11. Одговорен наставник на предметот основи на физичото воспитание со 
методика на Педагошкиот факултет во Скопје, за групите предучилишно 
воспитание и одделенска настава за учебната 2005/2006 година, октомври 
2005 (одлуки – архива ФФК, Педагошки факултет Скопје) 

12. Одговорен наставник на предметот основи на физичото воспитание со 
методика на Педагошкиот факултет во Штип, за групите предучилишно 
воспитание и одделенска настава за учебната 2010/2011 година, (одлуки - 
архива ФФК, Педагошки факултет Штип) 

 
НАСТАВНА РАБОТА: 

 
ПРАКТИЧНА НАСТАВА (ВЕЖБИ):  

1993/94  - до денес одговорен наставник за непосредна организација и 

реализацијата на практичната настава по предметот 
Методика на физичко воспитание на Факултетот за 
физичка култура во Скопје. 

2005/2006 -  одговорен наставника за непосредна организација и 

реализацијата на практичната настава по предметот 
основи на физичко воспитание со методика за групите за 
предучилишно воспитание и одделенска настава на 
Педагошкиот факултет во Скопје. 
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2005/2006 -  одговорен наставник за организација на практичната 

настава по предметот основи на физичко воспитание со 
методика за групите за предучилишно воспитание и 
одделенска настава на Педагошкиот факултет во Штип. 

2009/2010 одговорен наставник за реализација на вежби по 

предметот Училишен спорт на Факултетот за физичка 
култура во Скопје. 

 
ТЕОРЕТСКА НАСТАВА (ПРЕДАВАЊА): 

1993/94- 2001/02  соработник во реализацијата на теоретската настава по 
предметот Методика на физичко воспитание на Факултетот 
за физичка култура во Скопје. 

2002/03 -  одговорен наставник - реализација на теоретската настава 
по предметот Методика на физичко воспитание на 
Факултетот за физичка култура во Скопје. 

2005/2006 одговорен наставник - реализација на теоретската настава 

по предметот основи на физичко воспитание со методика 
за групите за предучилишно воспитание и одделенска 
настава на Педагошкиот факултет во Скопје. 

2010/2011 одговорен наставник - реализација на теоретската настава 
по предметот основи на физичко воспитание со методика 
за групите за предучилишно воспитание и одделенска 
настава на Педагошкиот факултет во Штип. 

2009/2010 одговорен наставник - реализација на теоретската настава 

по предметот Училишен спорт на Факултетот за физичка 
култура во Скопје. 

 
НАСТАВА НА ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИИ: 

2001-2009 реализација на предавања на предметот Истражувања во 

подрачјата на физичката култура (за подрачето физичко 
воспитание) на Факултетот за физичка култура во Скопје. 

ИСПИТИ: 
1993/94- 2001/02   учество како соработник во практичниот, писмениот и 

усмениот дел од испитот. 
2002/03  -  одговорен наставник - спроведување на испитот по 

предметот Методика на физичко воспитание на Факултетот 
за физичка култура во Скопје 

2005/2006 - одговорен наставник - спроведување на испитот по 

предметот основи на физичко воспитание со методика за 
групите за предучилишно воспитание и одделенска 
настава на Педагошкиот факултет во Скопје. 

2010/2011 - одговорен наставник - спроведување на испитот по 

предметот основи на физичко воспитание со методика за 
групите за предучилишно воспитание и одделенска 
настава на Педагошкиот факултет во Штип. 

2001- до денес одговорен наставник - испит на предметот Истражувања во 

подрачјата на физичката култура (за подрачето физичко 
воспитание) на Факултетот за физичка култура во Скопје. 

2009/2010 одговорен наставник - спроведување на испитот по 
предметот Училишен спорт 

2009/2010 наставник - учество во спроведување на испитот по 
предметот Скијање 

 
СЕМИНАРИ: 

1999/2000 – до денес семинари по предметот Методика на физичко воспитание 

(Теорија и методика на физичко воспитание) на Факултетот 
за физичка култура во Скопје. 
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2005/2006 семинари за подготовка за педагошки стаж по предметот 

основи на физичко воспитание со методика за групите за 
предучилишно воспитание и одделенска настава на 
Педагошкиот факултет во Скопје. 

2009/2010 семинари по предметот Училишен спорт 
 
ТЕРЕНСКА НАСТАВА: 

 со студенти на Факултетот за физичка култура во Скопје: 
скијање:  Попова Шапка 1996, Попова Шапка 1997, Попова Шапка 

1998, Попова Шапка 1999, Попова Шапка 2000, Банско 
2002, Банско 2003, Маврово 2006, Маврово 2007, Маврово 
2008, Маврово 2009, Маврово 2010. 

планинарење: Солунска Глава 1997, Солунска Глава 1998, 
Солунска Глава 1999, Солунска Глава 2000, Кожув 2001, 
Кожув 2002, Солунска Глава 2003, Солунска Глава 2004, 
Беласица 2006. 

летно логорување: Охрид 1998, Струга - Ливадиште 2002. 

 со питомци од Воена Академија во Скопје: 
скијање: Битола - Ниже поле 2003.  

 со ученици од Училиштето за физичка култура во Скопје: 
    скијање: Маврово 2005. 
 

ПРЕДАВАЊА ПО ПОКАНИ: 
 
1.  Федерација на училишен спорт на Македонија (2000). Методско дидактички аспекти 

на селектирањето и учењето во училишните спортски школи, Семинар за стручно 
усовршување, Крани - 2000.  

2.  Федерација на училишен спорт на Македонија (2006). Ориентационите движења 
како форми на училишни спортски активности, Стручно научен-собир Програмско-
организациска, стручна и научна димензија на училишниот спорт, Пелистер - 2006. 

3. Федерација на училишен спорт на Македонија (2007). Насоки за поквалитетно 
физичко образование во Република Македонија, Стручно научен-собир Програмско-
организациска, стручна и научна димензија на училишниот спорт, Пелистер - 2007. 

4. Федерација на училишен спорт на Македонија (2008). Од идеја до реализација - 
истражувања во физичкото образование. Стручно научен-собир Програмско-
организациска, стручна и научна димензија на училишниот спорт, Пелистер - 2008. 

5. Факултет за физичко образование и спорт (2009). Истражувања во физичкото 
образование - Компаративни едукативни истражувања во областа на физичкото 
образование, Модерни пристапи на истражувања во областа на следење и 
оценување во наставата по физичко образование, Анализа на можностите за 
истражувања во сегментот на планирање и реализација на наставниот процес по 
физичко образование, Предавања на постдипломски студии, 9 мај 2009 година, 
Државен Универзитет во Тетово. 

6. Факултет за физичко образование и спорт (2009). Истражувања во физичкото 
образование - Нормативите и стандардите за реализација на наставата по физичко 
образование како критериуми за истражување во областа на физичкото 
образование,  Анализа на можностите за истражувања во сегментите на инклузијата 
(вклучувањето на учениците со посебни потреби) и кроскурикуларните поврзувања 
во наставата по физичко образование, Преглед и анализа на конкретни 
истражувања од разни сегменти во физичкото образование со конкретен приказ на 
одредени начини за колектирање, средување, обработка и анализа на податоците, 
Предавања на постдипломски студии, 23 мај 2009 година, Државен Универзитет во 
Тетово. 

7. Карате Федерација на Мекедонија (2009). Методско-дидактички начела за 
планирање и подготовка. Карате Академија 28.03.2009 г. Скопје: Карате Федерација 
на Македонија  
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8. Карате Федерација на Мекедонија (2009). Дидактички методи и принципи, методско-
организациски форми на работа. Карате Академија 16.05.2009 г. Тетово: Карате 
Федерација на Македонија  

 
МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА: 

 
мај 1995 година -  Двонеделна студиска посета со група студенти на 

катедрата теорија и методика на физичкото воспитание на 
Националната спортска академија во Софија, Р. Бугарија, 
кај одговорен наставник проф. д-р Крум Рачев. 

мај 2006 година -  Двонеделна експертска посета на катедрата по дидактика 

на физичкото воспитание на Факултетот за спорт во 
Љубљана, Р. Словенија кај одговорен наставник проф. д-р 
Јанко Стрел. 

ноември 2006 година - Едномесечен академски престој на катедрата по 

дидактика на физичкото воспитание на Факултетот за спорт 
во Љубљана, Р. Словенија - Индивидуална академска 
мобилност во склоп на ТЕМПУС програмата на Европската 
Комисија,  

 
ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНИ И СТРУЧНИ АКТИВНОСТИ: 
 
1. Претседател на Комисија за полагање државен стручен испит по физичко 

воспитание во средното образование, назначен од Министерството за образование 
и наука на Р. Македонија, период 2002 – 2005 година  и 2005 -2008 година. 

2. Предлагач на измени и дополни на Концепцијата за деветгодишно основно 
образование (2007) во делот на регулирање на прашања од областа на физичкото 
и здравственото образование. 

3. Член на Комисија за изработка на наставна програма по предметот Методика на 
физичко образование во спортската гимназија “ММ Брицо“ во Скопје, Министерство 
за образование, Биро за развој на образованието (2008). 

4. Член на Комисија за изработка на наставни програми по физичко и здравствено 
образование, Министерство за образование, Биро за развој на образованието 
(2008). 

5. Член на Управниот одбор на Асоцијацијата спорт за сите на Македонија.  
6. Член на Комисии (Претседател на комисија за издавачка дејност, Член на комисија 

за меѓународна активност) при Федерацијата за училишен спорт на Р. Македонија.  
7. Член на Комисија при Карате академијата на Карате Федерација на Македонија 

(2009).  
8. Асистент национален претставник на Република Македонија во Интернационална 

федерација за физичко образование (ФИЕП) Европа 
9. Генерален делегат на Република Македонија во Интернационална федерација за 

физичко образование (ФИЕП) Свет. 
 
Член на уредувачки/организациски одбори во стручни/научни списанија и собири: 
 
1. Факултет за физичка култура Скопје (1996) Зборник на резимеа од Прв меѓународен 

научен собир “Науката во функција на спортот - Скопје ‘96”. (член на редакциски 
одбор) 

2. Федерација на училишен спорт на Македонија (1999-2000). Училиштен Спорт - 
Списание на Федерацијата на училишен спорт на Македонија. (член на уредувачки 
одбор) 

3. Федерација за училишен спорт на Македонија (2006). Програмско-организациска, 
стручна и научна димензија на училишниот спорт, Зборник на трудови од стручно 
научен-собир, Пелистер - 2006. (член на организациски/програмски и уредувачки 
одбор).  
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4. Федерација за училишен спорт на Македонија (2007). Програмско-организациска, 
стручна и научна димензија на училишниот спорт, Зборник на трудови од стручно 
научен-собир, Пелистер – 2007. (член на организациски/ програмски и уредувачки 
одбор) 

5. Федерација за училишен спорт на Македонија (2008). Програмско-организациска, 
стручна и научна димензија на училишниот спорт, Зборник на трудови од стручно 
научен-собир, Пелистер - 2008. (член на организациски/програмски и уредувачки 
одбор) 

6. University of Ljubljana, Faculty of Sport (2008). 4th International Symposium - Youth Sport 
2008 the Heart of Europe. (член на организациски/програмски одбор - member of 
scientific committee) 


