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КРАТКА БИОГРАФИЈА 

ФОРМАТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА 

 

 
 

РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ НА ОГЛАСОТ   
 

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 
 

Име и презиме  Јонче Ивановски 
Адреса  Ул. 530 бр. 3 Марино Скопје 

Телефон  +38971349121 и +3892546211 лок.317 
Факс  Пош. Факс 103 Скопје 

Е-пошта  jonce_i@yahoo.com;  jivanovski@mail.fb.uklo.edu.mk 
 

Националност  Македонец 

 

Датум на раѓање 

  

Пол 

 01.03.1978 Скопје 

 

машки 

 

 

РАБОТНО ИСКУСТВО 
  

• Датум (од - до)  1996-2008 god. Vraboten vo Ministerstvoto za vnatre{ni raboti kade 
izvr{uva raboti i rabotni zada~i vo pove}e organi i organizacioni 
edinici  
Od oktomvri 2008 do denes vraboten na Fakultetot za bezbednost-Skopje 
kako pomlad асистент и асистент po predmetot Specijalno fizi~ko 
obrazovanie 
 

• Име и адреса на работодавачот  Факултет за безбедност 

• Област на работа или сектор  Високо образование 

• Позиција  Соработник  

• Главни активности и 
одговорности 

 Спроведување на практични вежби по предметот Специјално физичко образование 

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКИ 
 

• Датум (од – до)  1992-1996 god. Sredno policisko u~ili{te- Skopje 

1996-2002 god. Fakultet za fizi~ka kultura- Skopje  

2005-2008 god. Fakultet za fizi~ka kultura- Skopje poslediplomski 
studii so prosek 8.66  

2009 god. Odbranet мagisterski trud na Fakultet za fizi~ka kultura- 
Skopje pod naslov ,,Biomehani~ka struktura i optimalnost na metodikata 
na u~ewe na osnovnite tehniki koi{to se vo funkcija na primena na 

policiskite ovlastuvawa.“ 

 

• Назив и вид на организацијата во 
која сте го стекнале образованието 

и обуката 

  

• Главни предмети/професионални 
вештини опфатени со обуката 

  

• Стекната квалификација  магистер на науки од областа на кинизиологијата 
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• Степен во националната 
класификација (доколку има) 

  

 

ЛИЧНИ ВЕШТИНИ И 
СПОСОБНОСТИ 

Здобиени во текот на животот и 
кариерата, но кои не се покриени 

со формални сертификати и 
дипломи. 

 

МАЈЧИН ЈАЗИК  македонски 
 

ДРУГИ ЈАЗИЦИ 
 

   
• Читање  Англиски, српски, хрватски, бугарски 

• Пишување  Англиски, српски 

• Говорење  Англиски, српски 

 

СОЦИЈАЛНИ ВЕШТИНИ И 

СПОСОБНОСТИ 
Живеење и работење со други луѓе 

во мултикултурни средини, во 
ситуации кадешто комуникацијата е 

важна и ситуации каде што 
тимската работа е неопходна (на 

пример култура и спорт) итн. 

  

 

ОРГАНИЗАЦИСКИ ВЕШТИНИ И 

СПОСОБНОСТИ 
Координација и администрација на 

луѓе, проекти и буџети; на работно 
место, волонтерска работа (на 

пример култура и спорт) и дома, 
итн. 

  методско-показни и педагошки способности; 

 координација и водење на предвидените задачи; 

 организирање, планирање и раководење на персонал. 

 Координација, администрација и раководење со проекти 

 Организација и лидерство при тимска работа 

 

 

ТЕХНИЧКИ ВЕШТИНИ И 

СПОСОБНОСТИ 
Работа со компјутери, специфични 

типови на опрема, машини, итн. 

   
 Одлично познавање на MS Office пакетот (Word, Excel, Power Point), 

  Одлично познавање на Internet 
 софтвери за обработка на податоци (SPSS и Statistika) 

 

 
 

УМЕТНИЧКИ ВЕШТИНИ И 

СПОСОБНОСТИ 
Музика, пишување, дизајн, итн. 

  

 

ДРУГИ ВЕШТИНИ И 

СПОСОБНОСТИ 
Способности што не се споменати 

погоре. 

  

 

ВОЗАЧКА-И ДОЗВОЛА-И  Б - категорија 

 

ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОДАТОЦИ   
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ПРИЛОЗИ 
 

 

 

Научни и  

стручни собири 

 2008 год. Учество на Simpozium za sport i fizi~ko obrazovanie na mladite 
во Ohrid  
2009 год. Учество на меѓународна научно-стручна конференција "Настава по 

физичко образование и спорт на универзитетите, средните и основните 

училишта" во Скопје 

2010 год. Учество на научно-стручна конференција "Безбедност, еколошка 

безбедност и предизвиците на Република Македонија" во Охрид 

2011 год. Учество на меѓународна научно-стручна конференција" Дани 

Арчибалда Рајса" во Белград. 

2011 год. Учество на меѓународна научно-стручна конференција "Безбедноста на 

постконфликтниот (западен) балкан, транзицијатa и предизвиците на Република 

Македонија" во Охрид 

2011 год. Учество на "Меѓународен стручно-научен собир за програмско-

организациската, стручната и научната димензија на училишниот спорт" во 

Дојран 

 

 

 

 

 

Обуки и истражувачки 

проекти 

 

  

2003 god. Me|unaroden sertifikat za obezbeduvawe na lica i 
antiterorizam (vo organizacija na amerikanskata ambasada vo Skopje) 

2004 god. Me|unaroden sertifikat za trening na treneri (obukata e 

sprovedena od strana na OBSE) во  
 
2009 год. Учество во проектот „Ставови на бранителите по определени пршања 

од животот во посконфликтиот период”- реализиран од страна на истражувачки 

тим на Факултетот за безбедност.  

 

 

 

Научни  и стручни 

трудови 

 

 1. Jakimov, J., Ivanovski, J., Nedev, A. (2007). Komparativna analiza na 
nekoi manifestni biomotori~ki pokazateli za trite generacii 
studenti izmereni pri postapkata za priem na Policiskata akademija, 
Godi{nik na Policiskata akademija, Skopje  

2. Jakimov, J., Ivanovski, J., Soklevska, E. (2008). Analiza na relacijata 
pome|u stavot na studentite za predmetnata programa po Specijalno 
fizi~ko obrazovanie i dobienata ocena pri zavr{noto polagawe na 
ispitot, Godi{nik na Policiskata akademija, Skopje  

3. Ivanovski, J., (2008). Sledewe i evaluacija na nastavnite sodr`ini po 
Specijalno fizi~ko obrazovanie vrz promenite vo nekoi biomotorni 
sposobnosti kaj studentite na Policiska akademija. Trudot e 
prezentiran na 12 Simpozium za sport i fizi~ko obrazovanie na 
mladite, Ohrid  

4. Ivanovski, J., Nedev, A., Soklevska, E., (2009) Analiza na 
strukturalni promeni i raziki vo biomotornite dimenzii kaj dvete 
generacii studenti na Fakultetot za bezbednost po dvegodi{en 
edukativen trena`en proces. Godi{nik na Fakultetot za bezbednost, 
Skopje 

5. Мојановски, Ц., Никодиновска, С., Ивановски, Ј., и други сор., (2009) 
Психо-социјални и правни последици врз припадниците на безбедносните 

сили на РМ учесници во конфликтот од 2001 година (извештај за 

истражувачки проект), Скопје 

6. Ivanovski, J., (2009) Биомеханичка структура и оптималност на основните 

одбранбени техники предвидени за изучување во наставата по специјално 

физичко образование, Списание за научни и стручни прашања од физичката 

култура и врвниот спорт, Скопје 

7. Ivanovski, J., (2010) Влијание на некои морфолошки карактеристики  и 

биомоторни способности врз ефикасната примена на огнострелно оружје кај 

студентите на Факултетот за безбедност, Годишник на Факултетот за 

безбедност, Скопје 

8. Ivanovski, J., Јаневски, Т., Недев, A., (2010) Вредностите на физичката 

подготвеност во функција на зголемена безбедност на припадниците на 

специјалните полициски сили на МВР, Зборник на трудови: Безбедност, 

еколошка безбедност и предизвиците на РМ, Скопје 

9. Ивановски, Ј., (2011) Homogenization of groups with the purpose of efficiency 
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improvement in the subject of Ѕрecial physical education, Тематски зборник 

радова меѓународног значаја, Криминалистичко-полицијска академија, 

Београд 

 
 


