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Април 2, 1967
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ЕДУКАЦИЈА
1981 – 1985
1985 – 1986

1986-1993

1994
1996-2000

2002

2008

Првенец на генерацијата во гимназијата "Јосип Броз
Тито", Скопје
Одслужил воен рок во тогашната ЈНА

Медицнски факултет, Ун."Св.Кирил и Методиј",
Скопје. Дипломирал 1993 со просечна оценка
9,18.
Положен државен испит – лиценца за работа
како лекар
На специјализација по спортска медицина на
Институтот за физиологија, Медицнски
факултет, Ун."Св.Кирил и Методиј", Скопје. Од
2000 специјалист по спортска медицина.
Магистрира и се стекнува со звање "магистер на
медицински науки" на Институтот за
физологија, Медицнски факултет, Ун."Св.Кирил
и Методиј", Скопје, на тема: "Влијанието на
физичките оптоварување на некои морфофункционални параметри кај деца на возраст од
7-12 години".
Докторира и се стекнува со звање "доктор на
медицински науки" на Институтот за

физологија, Медицнски факултет, Ун."Св.Кирил
и Методиј", Скопје, на тема: "Проценка на еден
мултифакторски пристап во следење на
тренажниот процес кај професионални
фудбалери".
Претседател на Здраствен Комисија на МОК
Избран доцент на Медицнскиот факултет, при
Универзитет "Гоце Делчев"Штип, септември
2010
Главен доктор на РК Вардар (мажи и жени) и
ФК Вардар

2008
2010

2014

СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ
Англиски, германски, српски, хрватски, бугарски
ПРОФЕСИОНАЛНИ АФИЛИЈАЦИИ



















Директор на ПЗУ Кинетикус СЦЈС-спортска медицина и наука за движење
www.kineticus.com.mk)
Државен ментор на специјализацијата по спорткса медицина при Ун. "Гоце
Делчев
Претседател на Здраствената Комисијата при Македонскиот Олимписки
Комитет (МОК)
Поранешен Доцент на факултетот за медицински науки "Гоце Делчев"Штип (предмети: физиологија, патофизиологија, спортска медицина,
анторпологија, кинезитерапија при повреди на локомоторен апарат,
деформитетеи на рбетен столб и стапала)
Поранешен доктор на РК Вардар (мажи и жени) и ФК Вардар
Поранешен главен доктор на Националниот фудбалски тим (У21)
Поранешен главен доктор на ФК Работнички и ФК Металург
Официјален едукатор на Biodex Универизтетот во Македонија
Потпретседател на Националното Здружение на лекари специјалисти по
спортска медицина
Официјален делегат од Република Македонија во Еврпоското Здружение по
спортка медицина (EFSMA)
Член на Нучниот одбор при EFSMA (септември 2010)
Официјален делегат од Република Македонија во Светското Здружение по
спортска медицина (FIMS)
Член на Европскиот Колеџ за спортски науки
Член на Антидопинг комисијата при Агенцијата за Спорт и Млади
Член на Македонското Лекарско Друштво
Член на Македонското Здружение на физиолози
Член на Македонската Лекарска Комора

ПУБЛИКАЦИИ
Над 70 трудови од областа на медицината во домашни и странски списанија.
Автор и коавтор на книги од областа на физиологијата, спортската физиологија и
спортската медицина
ГЛАВНИ СПОСОБНОСТИ






Физологиоја на вежбање и ергометрија
Лабораториски и теренски тестирање кај аматери и професионални
спортисти
Нутриција, суплементација и антидопинг во спортот
Монитрорирање на ефектите од тренажниот процес кај аматери и
професионални спортисти
Превенција и рехабилитација на спортски повреди

Научни интереси:
 Монитрорирање на ефектите од тренажниот процес кај аматери и
професионални спортисти
 Исхрана и суплементација во спортот
 Превенција на спортски повреди
ДРУГИ ИСКУСТВА





Трета Интернационална Школа по Спортска Медицина при Европскиот
Центар за мир и развој, Универзитет за мир при ОН, November, Белград,
2000.
FIMS курс за лекари на спортски клубови – Унгарија, Будимпешта, 2000.
Школа по спортска медицина, Турција, Анкара, 2004



Главен координатор на Континенталниот Семинар по спортска медицина
организиран од Интернационалниот Олимписки Комитет, Скопје, 2006



Главен координатор и прдавач на семинарите по спортска медицина при
МОК и ФФМ (Фудбалската Федерација на Македонија)




Антидопинг семинари (Атина, Софија, Минск итн)
Учесник и модератор на Светските и Европските Конгреси по спортска
медицина (Будимпешта, Хазелт, Атина, Лимасол, Прага, Барселона,
Анталија, Салзбург, Рим, Антверпен, Словенија итн)
Главен и оговорен доктор на Македонскиот олимписки тим на Зимските
Олимпијади (Ванкувер 2010 и Сочи 2014) и Летната Олимпијада во Лондон
2012



