
Проф.д-р Орце Митевски 

Предметен професор на предметите: Спортска гимнастика и Акробатика на насоката 
физичко и здравствено образование и во Насока спорт на предметите: Теорија и методика 
на спортска гимнастика, Физичка подготовка во спортска гимнастика, Техника и Тактика 
во спортска гимнастика и Педагошка пракса со изработка на дипломска работа во 
спортска гимнастика на насоката спорт. 

Проф. д-р Орце Митевски е роден 1955 година. Факултет за физичка култура 
завршил на Универзитетот во Белград на Факултетот за физичка култура (1978), каде и 
магистрира (1984). Докторира на Факултетот за физичка култура во Скопје (2000). 
Вработен е на факултетот од 1998 година. Магистерскиот труд со наслов: „Зависност 
успеха ученика у настави спортске гимнастике од њихових бимоторичких способности. 
Факултет за физичко васпитање“ одбранет во 1984 во Белград и докторската дисертација 
со наслов: „Латентна поврзаност на антропометриските и моторните фактори со 
успрешната изведба на гимнастичките елементи кај учениците од 17 годишна возраст. 
Факултет за физичка култура“ одбранета на Факултетот за физичка култура во Скопје во 
2000 год, го профилираат истражувачкиот интерес на проф. Митевски во областа на 
спортската гимнастика.  

Проф. д-р Орце Митевски има долгогодишна и плодна научно – истражувачка и 
стручна работна дејност. Неговиот истражувачки интерес покрај спортската гимнастика 
(теоретски и практични пристапи, тренажен процес, едукација) исто така е насочена и во 
областа на физичкото воспитание и во тој контекст улогата на гимнастиката во растот и 
развојот на децата, развојните промени, педагошки пристапи, едукација на спортските 
педагози, тренери по гимнастика итн. Автор е на 3 учебници, и повеќе од 70 научни и 
стручни трудови во областа на спортската гимнастика, спортскиот тренинг, физичко 
воспитание, педагошки пристапи во спортска гиманстика, моторички развој и сл. Проф. 
Митевски е раководител и соработник во два научно – истражувачки проекти на 
Министерството за образование и наука на РМ: „Развој на антропометриските и 
моторичките манифесни и латентни димензии кај младите од двата пола во Република 
Македонија“ (2005, раководител) и „Валоризација на спортските активности во Република 
Македонија“ (1988, соработник).  

 

Full professor Orce Mitevski, PhD  

Professor in Sport gymnastics, Acrobatics for study program Physical and Health education and 
professor in Theoryy and methodics in sport gymnastics, Physical preparation for sport 
gymnastics, Technic and tactics in sport gymnastics and Pedagogical practice with preparation of 
diploma work for sport gymnastics all subjects at the study program Sport at Faculty of Physical 
education, sport and health at University in Skopje.  



Prof. Orce Mitevski is born in 1955. He finished Faculty of Physical culture in Belgrade 
in 1978, where he also had his master degree in 1984. He finished his PhD studies and had the 
PhD degree in 2005 at the Faculty of Physical education in Skopje, University “St. Chyril and 
Methodius”. Since 1998 until now, prof. Mitevski is working at Faculty of Physical education, 
sport and health in Skopje. The master thesis titled: Dependence of student’s success in 
education in sport gymnastics from their biomotoric abilities (1984) and doctoral thesis titled: 
Latent connections between anthropometric and motor factors of successful performance of 
gymnastic elements of 17 years old students (2005), profiled the scientific research and 
professional interest of prof. Mitevski.   

Prof. Orce Mitevski, PhD, has a long and fruitful scientific, research and professional 
work. His research and professional interest is mainly in sport gymnastics – theory, practice, 
preparations, training process as well as issues related with implementation of gymnastics in 
PHE teaching process and in this regard its impact on growth and development of children, 
developmental changes, pedagogical approaches, education of sport pedagogists and gymnastics 
coaches etc. He is an author of 3 books and  manuals in sport gymnastics and also author and co 
– author of more than 70 scientific and professional papers and publication. Prof. Orce Mitevski 
has also worked on several projects related with physical education and sport, financed by the 
Ministry of Education and Science of Republic of Macedonia. He was head and main researcher 
in the project titled:  Development of anthropometric and motor manifest and latent dimensions 
of youth from both sexes in Republic of Macedonia (2005) and researcher in the project titled: 
Valorization of sport activities in Republic of Macedonia (1998).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Име и презиме  Орце Митевски 
Дата на раѓање 26.07.1955 
Степен на образование  Доктор на науки по физичка култура  
Наслов на научниот степен  Редовен професор 
Каде и кога го завршил 
образованието односно се стекнал 
со научен степен 

Образование Год. Институција 
Професор по 
физичка 
култура 

1978 Факултет за физичко образование, 
спорт и здравје-Београд. 

Магистер на 
науки од 
областа на 
физичката 
култура 

1984 Факултет за физичко образование, 
спорт и здравје–Београд. 

Доктор на 
науки од 
областа на 
физичката 
култура 

2000 Универзитет Св. Кирил и Методиј- 
Скопје. Факултет за физичко 
образование, спорт и здравје. 

Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер на 
науки 

Подрачје Поле  Област  
Општествени 
науки 

Кинезиологија Применета  кинезиологија 

Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор на науки 

Подрачје Поле  Област  
Општествени 
науки 

Кинезиологија Применета  кинезиологија 

Доколку е во работен однос да се 
наведе институцијата каде работи 
и звањето во кое е избран 

Институција Звање во кое е избран 

Универзитет Св. Кирил и 
Методиј-Скопје.  
Факултет за физичко 
образование, спорт и здравје. 

Редовен професор 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на студии 
 
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 
 
Р.бр. 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Спортска гимнастика – задолжителен  1. Академски студии за професори по 
физичко и здравствено oбразование 
Универзитет ”Св. Кирил и Методиј”-Скопје. 
Факултет за физичко образование, спорт и здравје. 

2. Акробатика – изборен 1.Академски студии за професори по физичко и 
здравствено oбразование 

 
2. Стручни студии за тренери 
Универзитет ”Св. Кирил и Методиј”-Скопје. 
Факултет за физичко образование, спорт и здравје.   

3. Спортска гимнастика-комплексен 
пристап 

1. Стручни студии за тренери-  
избрана  спортска дисцилина 
Универзитет ”Св. Кирил и Методиј”-Скопје. 
Факултет за физичко образование, спорт и здравје.  



 
 

 

ОБЈАВЕНИ, КНИГИ, ПРИРАЧНИЦИ, ТРУДОВИ И ПРОЕКТИ: 

 

Листа на објавени книги и прирачници 

 

1.Митевски, О. (2003). Практикум по спортска гимнастика, Учебник. Факултет за 
физичка култура, Јофи Скен – Скопје. Рецензиран во Билтенот на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј”, бр. 836 од 30.09.2003 година.  

2.Митевски, О. (2004). Прирачник за оценување на гимнастичките елементи и состави 
во спортска гимнастика. Учебник. Факултет за физичка култура, Јофи Скен – Скопје. 
Рецензиран во Билтенот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј”, бр. 840 од 01.12. 2003 
година.   

3. Митевски, О. (2008). Методика во спортска гимнастика. Учебник. Факултет за 
физичка култура, Јофи Скен – Скопје. Рецензиран во Билтенот на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј” согласно одлука бр 02 – 01 – 965/14 од 29.11.2006 година.  

 

 

 

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 
 
Р.бр. 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Основи на истражувањата во 
применета кинезиологија (спортска 
гимнастика) –задолжителен  

1. Кинезиологија 
Универзитет ”Св. Кирил и Методиј”-Скопје.  
Факултет за физичко образование, спорт и здравје.   

2. Основи на истражувањата во спотска 
гимнастика- изборен 

1. Кинезиологија 
Универзитет ”Св. Кирил и Методиј”-Скопје. 
Факултет за физичко образование, спорт и здравје.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Список на предмети кои наставникот ги води во третиот циклус на студии 
 
Р.бр. Наслов на предметот Студиска програма / институција 

 
1. Истражување во применета 

кинезиологија (спортска гимнастика)-
задолжителен  

1. Кинезиологија  
Универзитет ”Св. Кирил и Методиј”-Скопје. 
Факултет за физичко образование, спорт и здравје.   

2. Научно истражувачки методи и  
техники во спортската гимнастика-
изборен 

1.  Кинезиологија  
Универзитет ”Св. Кирил и Методиј”-Скопје. 
Факултет за физичко образование, спорт и здравје .   



 

Листа на објавени трудови 

1979 – 2000 година 

1. Митевски, О. (1979) Некои антропометриски варијабли, изометриската сила и 
нивната корелациона зависност, Физичка култура, бр. 4, стр. 38 – 43. 

2. Митевски, О. (1981) Дали сме задоволни од својата професија. Физичка култура, 
бр.4,стр.79-83. 

3. Митевски, О. (1990) Оценување во наставата по предметот физичко и здравствено 
образование и воспитание. Републички завод за унапредување на образованието и 
воспитанието, стр. 89 – 99.  

4. Митевски, О. (1994) Релации на некои антропометриски варијабли и моторички 
тестови со успехот на прескок. Физичка култура, стр. 9 – 11.  

5. Митевски, О. (1996) Успешното совладување на техниката на телесните движења, 
услов за реализирање на образовните и воспитните задачи во наставата по физичко 
воспитување. Физичка култура, стр.56-57.    

6. Митевски, О. (1997) Место и улога на физичкото воспитување во воспитно – 
образовниот процес. Физичка култура, стр.172-173. 

7. Митевски, О. (1998) Релации на некои антропометриски варијабли со успехот на 
разбој. Физичка култура, стр.76-78. 

8. Митевски, О., Мазгански, К. (1998) Промени во одредени фактори во образовниот 
процес за успешно совладување на содржините од спортската гимнастика во 
основните и средните училишта. Физичка култура, стр. 126-129. 

9. Митевски, О., Георгиев, Г. (1999) Состојба и мерки за подобрување на физичкото 
образование во основните и средните училишта, Физичка култура, стр. 22-23. 

10. Рогуљ,Н., Срхој, В., Наумовски,А., Митевски, О. (1999) Латентна структура на 
социјалните елементи во ракометната игра, Физичка култура, стр.39-43. 

2000 – 2005 година 

11. Митевски, О. (2000) Релации на антропометриските варијабли и моторните тестови 
со успехот на вратило, Физичка култура, стр. 69-71 

12. Митевски, О., Георгиев, Г. (2000) Активности на наставникот по физичко 
воспитување во воспитно – образовниот процес во различни услови за работа. 
Физичка култура, стр. 36 – 37. 



13. Митевски, О. (2001) Делумно реализирање на програмата по спортска гимнастика 
во основните и средните училишта овозможува понатамошно совладување на 
програмата. Физичка култура, стр. 38 – 39. 

14. Наумовски, А., Георгиев,Г., Митевски, О. (2001) Анализа со споредба на 
структурата на латентните биомоторни димензии меѓу учениците и ученичките на 
возраст од 18 години, Физичка култура, стр. 63 - 67. 

15. Митевски, О. (2001) Утврдување на факторската структура и валидноста на некои 
гимнастички елементи. Физичка култура, стр. 104 – 106. 

16. Митевски, О. (2003) Утврдување на факторската структура на моторните тестови. 
Физичка култура, стр. 66-67. 

17. Митевски,О. (2003) Совладување на програмата по спортска гимнастика во 
средните училишта во зависност од нивото на моторните способности на учениците. 
Физичка култура. бр.2, стр. 80-82  

18. Митевски,О., Спасовска, К. (2004) Прилог кон утврдување на факторската 
структура на моторните тестови кај примерокот на ученички од 5 одделение, 
Физичка култура, Бр. 1, стр. 119-121 

19. Митевски,О., Спасовска, К. (2004) Утврдување на факторската структура на 
моторичките тестови кај ученици (м) на 11 години, Физичка култура. Бр.2, стр. 79-
82 

20. Митевски, О. (2005) Влијанието на антропометриските и моторните димензии на 
техничката изведба на гимнастичките елементи со слична структура изведени на 
различни справи. Прв меѓународен симпозиум за наставата по физичко образование 
и спорт на студентите, Центар за физичко образование и спорт, Зборник на трудови, 
стр. 56-59. 

21. Митевски,О., Митевска,Б. (2005) Споредбена анализа на факторските структури и 
промени во латентниот моторички простор кај учениците од машки пол во 
возрасниот период од 11 – 12 години. Прв меѓународен симпозиум за наставата по 
физичко образование и спорт на студентите, Центар за физичко образование и 
спорт, Зборник на трудови, стр. 60 – 63 

2006 - 2010 

22. Митевски, О. (2006) Прилог кон ефикасната методска постапка на гимнастичкиот 
елемент упор во предниш на разбој. Федерација на училишен спорт, Зборник на 
трудови, Стручно – научен собир, Пелистер, стр 154. 



23. Митевски.О., Митевска, Б. (2006) Утврдување на факторската структура, 
промените и идентичноста на латентната структура на морфолошкиот простор кај 
ученичките на 11 и 12 годишна возраст.  Федерација на училишен спорт, Зборник на 
трудови, Стручно – научен собир, Пелистер, стр. 309 - 315 

24. Митевски, О. (2006) Техничката изведба на гимнастичкиот елемент колут назад 
преку стоење на раце на партер во зависност од морфолошките карактеристики и 
моторните способности. Федерација на училишен спорт, Зборник на трудови, 
Стручно – научен собир, Пелистер, стр 316 

25. Митевски, О., Митевска Попеска, Б. (2007) Примена на дидактичкиот принцип на 
систематичност и постапност во процесот во процесот на учење и усовршување на 
гимнастичкиот елемент премет напред на партер, Федерација на училишен спорт, 
Зборник на трудови, Стручно – научен собир, Пелистер, стр 79-81. 

26. Митевска - Попеска,Б., Митевски,О. (2007) Ефикасноста на процесот на учење на 
телесните движења во зависност од примената на дидактичкиот принцип на 
систематичност и постапност, Федерација на училишен спорт, Зборник на трудови. 
Стручно – научен собир, Пелистер, стр. 100-103. 

27. Митевски, О. (2007) Техничката изведба на гимнастичките елементи на коњ со 
рачки во зависност од моторните способности, Федерација на училишен спорт, 
Зборник на трудови. Стручно – научен собир, Пелистер, стр.198-201 

28. Митевски, О. (2007) Методска постапка на гимнастичкиот елемент згрчка и згрчка 
со заножување на прескок, Федерација на училишен спорт, Зборник на трудови. 
Стручно – научен собир, Пелистер, стр. 118-125. 

29. Митевски, О. (2007) Техничката изведба на прескокот згрчка со заножување во 
зависност од моторните способности и лонгитудиналната димензионалност на 
телото, Федерација на училишен спорт, Зборник на трудови. Стручно – научен 
собир, Пелистер, стр. 392-394. 

30. Митевски, О. (2007) Насоки за учење и усовршување на техничката изведба на 
гимнастичките елементи, Федерација на училишен спорт, Зборник на трудови. 
Стручно – научен собир, Пелистер, стр. 115-117. 

31. Митевска – Попеска, Б., Митевски, О (2008). Утврдување и споредување на 
факторската структура во морфолошкиот и моторниот кај учениците и ученичките 
на 11 годишна возраст, како основа за избор на наставни содржини по предметот 
физичко образование. Федерација на училишен спорт, Зборник на трудови, 
Стручно – научен собир, Пелистер, стр 395 – 401. 



32. Митевски, О., Попеска, Б. (2008). Компарирање на латентната моторна структура 
кај ученици на 12 и 13 годишна возраст. Федерација на училишен спорт, Зборник на 
трудови, Стручно – научен собир, Пелистер, стр. 385 – 391. 

33. Mitevski,O., Georgiev,G., Popeska,B. ( (2009) Technical performance of the gymnastic 
element circuit front leg at horse with handles depending from the morphological and 
motor dimensions. XV Научна конференция, катедра "Гимнастика" НСА"Васил 
Левски", Спорт & наука, (3), 75 – 79. 

34. Popeska,B., Georgiev,G., Mitevski,O (2009) Structure of motor space in children at 7 
year age. Научна конференция на Русенския Университет, Научни трудове, 
Физическое воспитание и спорт, Том 48, серия 8.2. 19 – 24. 
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