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Кратка биографија: 

 

Зоран Радиќ е роден во Скопје на 02.05.1952 година. Основно и средно образование 

завршил во Скопје. Дипломирал на Факултетот за физичка култура во Скопје со просечен 

успех 8.38. Предвидените испити од последипломските студии ги положил со просечна оценка 

9.50 и го одбранил магистерскиот труд во 1994 година на тема: “Содржините и местото на 

физичкото воспитување во основните училишта во Република Македонија од 1945 – 1992 

година со посебен осврт на Атлетиката”. Од 1987 година вработен е на Факултетот за физичка 

култура - Скопје како помлад асистент на катедрата по Атлетика. На 03.06.1996 година ја 

одбранил докторската дисертација на тема: “Влијанието на елементите од програмираниот 

тренинг и биомеханичката структура на техничката изведба врз резултатот на исфрленото 

копје”. Во 2001 година е избран за вонреден професор на предметот Атлетика, а во 2006 година 

е избран за редовен професор на предметот Атлетика.  
 

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) 

 

1. Радиќ, З. и Симеонов, А. (2007). “Биомеханичка анализа на спринт на 100 метри, кај 

македонски квалитетен спринтер”. Физичка култура, 35 (1), 117-120. 
 

2. Радиќ, З. и Симеонов, А. (2007). “Утврдување на латентната структура и влијанието на 

моторните варијабли врз специфични спринтерски трчања”. Меѓународен симпозиум за 

настава по физичко образование, спорт и спортски активности на студентите, 

состојба и перспективи, Скопје, бр.1/45-47. 

 

3. Симеонов, А. и Радиќ, З. (2007). “Методика на учење на чекорна техника - биомеханика и 

кинематика”. Стручно научен собир - Пелистер, бр.2/83-88. 
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способности и резултата у скоку у даљ код ученика основних школа”. ФИС-Комуникације, 

96-99. 
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карактеристика и резултата у скоку у даљ код ученика основних школа”. ФИС-

Комуникације, 198-201. 

 

8. Simeonov, A. & Radich, Z. (2008). “Establishment of the latent structure of the morphological 

characteristics and motor abilities and their relations with the Shot-Put performance”. 

Internacinal coference - Track and Field Athletics and Science, Международна научна 

конференција по Лека Атлетика, Софија, бр.1(8)/15-18. 

 

9. Radich, Z. & Simeonov, A. (2008). “Establishment of the latent structure of the morphological 



characteristics and motor abilities and their relations with the long jump performance”. 

Internacinal coference - Track and Field Athletics and Science, Международна научна 

конференција по Лека Атлетика, Софија, бр.1(8)/47-50. 

 

10. Симеонов, А. и Радиќ, З. (2008). “Трчање преку пречки – техника и методика”. Стручно 

научен собир - Пелистер, бр.3/126-131. 

 

11. Радиќ, З., Симеонов, А. и Џамбазовска-С., М. (2008). “Влијанието на некои морфолошки 

и     моторни фактори врз резултатот на скокот во далечина и скокот во височина”. 

Стручно научен собир - Пелистер, бр.3/415-418. 

 

12. Radich, Z. & Simeonov, A. (2009). “Pulse frequency of the Macedonian record holder on 800 

meter run Vane Stojanov”. Internacinal coference - Track and Field Athletics and Science, 

Международна научна конференција по Лека Атлетика, Софија, бр.1(9)75-79. 

 

13. Симеонов, А. и Радиќ, З. (2009). “Влијанието на некои морфолошки и моторни фактори 

врз резултатот на трчањето на 100 метри”. Физичка култура, 37 (1), 158-160  

 

14. Радиќ, З. и Симеонов, А. (2009). “Релациите на некои морфолошки и моторни латентни 

фактори со резултатот во трчањето на 1500 метри”. Физичка култура, 37 (1), 257-259. 

 

15. Radich, Z., Simeonov, A. & Stankovic, A. (2010). “Kinematic and biomechanical analysis of 

spire throwing performed by the Macedonian record holder Dejan Angelovski”. Internacinal 

coference - Track and Field Athletics and Science, Международна научна конференција по 

Лека Атлетика и наука, Софија, бр.1(10) 80-83. 
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18. Simeonov, A. & Radich, Z. (2011). “Comparative analysis and structure of the 

morphological, basic and        specific motor structure of the students in their second year of 

studies at the Faculty for Physical Education in the discipline of 100 meter sprint”. 

Internacional conference “Track and Field Athletics and Science” Me`dunarodna nau~na 

konferencija po Leka Atletika- Sofija, (vo pe~at). 

 
 

19. Radich, Z. & Simeonov, A. (2011). “Comparative analysis and structure of the 
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godine Fakulteta za fizi~kou kulturu u Skopqu u disciplini bacawe kugle”. 
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Учество во научноистражувачки проекти: 

 

Наслов на проектот Период Финансиран од: Улога во проектот 

(главен истражувач 

или учесник 

Leten kamp za 

reprezentativci od devet 

sporta za osnovni i sredni 

u~ili{ta-populacija ma{ki 

i `enski  

2010-2011 - Vlada na R.M. 

- Ministerstvo 

za obrazovanie i 

nauka 

- Agencija za 

mladi i sport 

- Federacija na 

u~ili{en sport 

na R.M. 

Главен истражувач 

 

Изработка на магистерски труд – наслов: 

 

 

Содржините и местото на физичкото воспитување во основните училишта во Република 

Македонија од 1945 – 1992 година со посебен осврт на Атлетиката 

 

Изработка на докторски труд – наслов: 

 

Влијанието на елементите од програмираниот тренинг и биомеханичката структура на 

техничката изведба врз резултатот на исфрленото копје 

 
Краток опис на предметите кој ги предава и детален преглет на предавањата 

Атлетика, летно логорување со планинарење. Атлетиката опфаќа 17 атлетски 

дисциплини кои со аналитички, синтетички и комплексен метод на работа се едуцираат 

студентите и тоа методика на атлетските дисциплини, техника на атлетските дисциплини 

кои се обработуваат биомеханички, кинематички и други делови од физиката како 

динамика и кинетика и правила за атлетските дисциплини. Практичната настава се 

одвива на атлетски борилишта и во сала, а теоретската настава покрај предавањата се 

следи и со прикази на техниката на врвни атлетичари од европски,светски и олимписки 

натпревари. Предметот летно логорување со планинарење се реализира во Охрид 

кадешто се едуцираат студентите во веслање кануи, десантни чамци, пливање, нуркање и 

нуркање со боци и пливање и нуркање со поминување на полигон. Планинарењето се 

реализира на планини – Пелистер, Солунска глава и Беласица. Турите траат 4 дена, но 

поради временски услови може да се продолжат. Во еден ден се планинари од 7-9 часа во 

зависност од временските услови и подготвеноста на студентите. На турата студентите 

носат храна за 5-6 дена, топла облека и облека за заштита од дожд. Во летниот семестар се 

одвива теоретска настава за логорувањето и планинарењето.   

Екектронска слика 

 

Време за консултации 

Консултации со студентите се вршат во среда од 11 – 13 ч. Но може и секој 

ден ако студентот изрази желба, студентите имаат предност секогаш на 

предметот атлетика и логорувањ со планинарење. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 


