
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С  Т  А  Т  У  Т 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Скопје, 2017 
______________________________________________________________________________ 



 Врз основа на членовите 5,17,18,20,73 од Законот за здруженија и 
фондации/Сл.весник на РМ 52/10, 135/11 и 55/16 и членовите 14 и 15 од Законот за 
спорт/Сл.весник на РМ 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 
42/14,138/14,177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 61/16, 106/16 и 190/16 и членот 73 од Статутот 
на ЏФМ (од 22.12.2013),   Собранието на Џудо Федерација на Македонија на седницата 
одржана на 24.12.2017 година во Скопје ги усвои измените и дополнувањата, со што се 
утврди  изготвување на пречистен текст на  следниот: 

 
 
        С  Т  А  Т  У  Т 
                             НА ЏУДО ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА 

       
1. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Џудо федерацијата Македонија, (во натамошниот текст: Федерацијата) е 

здружение настанато со здружување на џудо клубовите во Република Македонија,  
заради остварување и усогласување на своите интереси и заради вршење на дејности и 
активности кои се насочени кон развивање, организирање, пропагирање, негување и 
усовршување на најразновидни форми, содржини и методи на работа во џудо  спортот кај 
граѓаните од сите возрасти во Република Македонија, со единствена цел да се постигнат 
врвни спортски резултати во џудо спортот. 

 
Член 2 

Федерацијата има својство на правно лице, со права, обврски и одговорности кои 
произлегуваат и се во согласност со Уставот на Република Македонија, Законот за 
здруженија и фондации, Законот за спортот, овој Статут и општите и други акти што ќе ги 
донесе. Статусот  на правно лице се стекнува со денот на запишувањето на Федерацијата 
во Централниот регистар на Република Македонија. 

Федерацијата ја претставува и застапува претседателот на Федерацијата. Во случај 
на отсутност на претседателот на Федерацијата, Федерацијата ја претставува еден од 
двајцата потпретседатели, кој ќе го определи претседателот. 

Претседателот на Федерацијата може за точно определени правни дејствија да 
ополномошти друго лице кое ќе ја застапува Федерацијата. 

 
Член 3 

Федерацијата е непрофитабилно, неполитичко и непартиско спортско здружение, 
кое што не може да биде зачленето во ниедна  организација која има политчки цели.  

Федерацијата не може и не смее да врши активности на политичка партија, 
односно не може да обезбедува директно или индиректно финансирање на конкретна 
политичка партија со цел да влијае на изборите.  

Како влијание на избори во смисла на став 2 од овој член се подразбира учество на 
Федерацијата во избори и изборна кампања за одредена политичка партија и директно 
или индиректно финансирање на изборна кампања на политичката партија. 
 



Член 4 
 Федерацијата може слободно да ги искажува и промовира своите ставови и 
мислења на прашања од нејзин интерес, да поведува иницијативи и да учествува во 
градење на јавно мислење и креирање на политиките. Дејствувањето на Федерацијата не 
смее да биде насочено кон: 
- насилно уривање на уставниот систем на Република Македонија, 
- потикнување или повикување на воена агресија и 
- разгорување на национална, верска или расна омраза или нетрпеливост. 

 
Член 5 

Полното име на Федерацијата е: ЏУДО ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА 
Скратеното име на Федерацијата е: ЏФМ 
Седиштето на Федерацијата е во Скопје на адреса Градски парк бб, п.фах 5. 
Својата дејност Федерацијата ја врши непосредно и преку џудо клубовите на 
целата територија на Република Македонија. 

 
Член 6 

Федерацијата има свој знак. Знакот е во облик на круг и содржи стилизирана џудо 
техника, аплицирана над знамето на Република Македонија. 

 
Член 7 

Федерацијата има свој печат и штембил. Печатот е кружен со следниот текст по 
обемот: Џудо Федерација на Македонија – Скопје. Во средината е стилизираната техника 
од знакот на Федерацијата.Штембилот е правоаголен и на него покрај името одбележано 
е место за број и датум и седиштето на Федерацијата. 

 
Член 8 

Федерацијата  е  член на Македонскиот олимписки комитет и член на  Сојузот на 
спортските федерации на Македонија. 

Федерацијата е членка  на Балканската џудо асоцијација-BJA, Европската џудо 
унија-EJU и Интернационалната џудо федерација- IJF како меѓународни организации  и 
асоцијации од  областа на џудо спортот.  

Федерацијата може да  се здружува  со други спортски здруженија и организации 
од  областа на џудо спортот,  како и да соработува и со други институции во областа на 
спортот во земјата и во странство.  

Одлука за здружување, зачленување и соработка со други спортски здруженија и 
организации донесува Собранието на Федерацијата. 

 
 
 
 
 



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
 

Член 9 
 
Основни цели и задачи на Федерацијата се: 

- утврдување на основната заедничка политика на џудо спортот; 
- поттикнување, омасовување и унапредување на џудо спортот;  
- координирање и усогласување на програмските активности на членовите на 

Федерацијата;  
- го организира и спроведува системот на џудо натпревари;  
- води грижа за квалитетот на своите членови и нивното  учество на џудо натпревари  

и манифестации;  
- се грижи за унапредување на стручната работа и усовршување на стручните кадри за 

работа во клубовите;  
- презема активности за перманентно стручно оспособување и едукација на 

тренерите и судиите;  
- учествува и организира државни и меѓународни натпревари од официјален и 

пријателски  каратктер;  
- ги формира државните репрезентации во џудо,  ги назначува нивните селектори  и 

тренери и води грижа за соодветни подготовки на репрезентациите; 
- организира настапи и манифестации за презентирање на постигнувањата во џудо 

спортот пред граѓаните на  Република Македонија; 
- презема активности за остварување на членство и меѓународна соработка со 

соодветни институции и асоцијации во областа на џудо спортот;  
- соработка со Агенцијата за млади и спорт, Македонскиот олимписки комитет, 

Факултетот за физичко образование спорт и здравје,  Балканската џудо асоцијација, 
Европската џудо унија и Интернационалната џудо федерација;, 

- развива и остварува издавачка дејност за популаризација на џудо спортот и  
- врши и други работи и задачи утврдени со овој Статут, донесените одлуки и акти на 

Федерацијата и Законот за спортот. 
 

Член 10 

Федерацијата ја координира работата на здружените клубови, им дава стручна 
помош и учествува во разрешувањето на определени нивни проблеми. 

Во функција на еднообразноста и законитоста во остварувањето на заедничките 
цели и задачи на Федерацијата донесува статут, правилници како и други  општи акти, 
издава упатства, инструкции и насоки по кои клубовите се должни да постапуваат. 

 

Член 11 
За остварување на освојата основна цел унапредување на џудо спортот, 

Федерацијата  соработува со Агенцијата за млади и спорт, Македонскиот олимписки 
комитет, Факултетот за физичко образование спорт и здравје, Балканската џудо 



асоцијација, Европската џудо унија и Интернационалната џудо федерација, како и со 
други домашни и странски организации и здруженија. 

 
Член 12 

Федерацијата не може да врши стопанска дејност. 
За остварување на своите цели и финансирање на активностите утврдени со овој 

Статут, Федерацијата може да основа друштва во ограничена одговорност и акционерски 
друштва или може да биде соосновач/акционер во други АД/. 

Одлуката за основање ја донесува Собранието на Федерацијата, а регистрирањето 
се врши во Централниот регистар на РМ. 
 

3. ЗДРУЖУВАЊЕ ВО ФЕДЕРАЦИЈАТА 
 

Член 13 
 Во Федерацијата доброволно и на рамноправна основа се здружуваат здруженија 
и фондации, трговски друштва што вршат дејност спорт /во натамошниот текст џудо 
клубовите/ од територијата на Република Македонија кои ги прифаќаат одредбите на овој 
Статут. 

Член 14 
 За да може клуб да се зачлени во Федерацијата неопходно е да ги исполнува 
следниве услови: 

- да е основан во согласност со Законот за здруженија и фондации; 
- да ги исполнува условите предвидени со член 10 од Законот за спортот; 
- основна цел на неговото основање да биде развој и унапредување на џудото; 
- Статутот на клубот да е усогласен со Статутот на Федерацијата. 
- да има добиено решение за вршење дејност спорт од Агенција за млади и спорт на 

Република Македонија; 
 
Федерацијата води регистар на членки кој се ажурира секоја година. 
За околноста дали џудо клубот ги исполнува условите предвидени во алинеите 1, 2, 

3 и 4  од став 1 на овој член одлучува Комисијата за прием на клубови. 
Комисијата за прием на клубови издава налог за издавање на потврда за 

исполнетост на условите за прием на нов џудо клуб. Потврдата за исполнетост на условите 
ја потпишува претседателот на Федерацијата, која е услов за добивање на решение за 
вршење дејност спорт од Агенцијата за млади и спорт на Република Македонија. 

Начинот на зачленување  на џудо клуб во Федерацијата е определен со 
Правилникот за регистрација на џудо клубови и натпреварувачи во Џудо Федерација на 
Македонија. 

 
4. ПРАВА И ОБВРСКИ НА ЗДРУЖЕНИТЕ КЛУБОВИ 

 
Член 15 

Сите здружени клубови во Федерацијата имаат еднакви права, обврски и одговорност. 



 
Член 16 

Здружените клубови во Федерацијата имаат право: 
- да учествуваат во утврдување на заедничката политика на Федерацијата; 
- активно да учествуваат во работата и одлучувањето преку своите претставници; 
- претставниците на здружените клубови да избираат и да бидат избрани во 

органите и телата на Федерацијата; 
- да ја информираат Федерацијата за своите проблеми од финансиска, техничка и 

организациона природа и да бараат соодветна помош; 
- да ги користат сите други права кои произлегуваат од актите на Федерацијата, а се 

од нивен интерес. 
 

Член 17 
Должности на здружените клубови во Федерацијата се: 

- да го почитуваат овој Статут и другите општи акти, како и одлуките и заклучоците 
на органите и телата на Федерацијата; 

- да учествуваат во активностите на Федерацијата во согласност со усвоената 
заедничка политика; 

- да ги извршуваат своите обврски кон Федерацијата; 
- да бараат и да добијат согласност од Федерацијата за организирање меѓународни 

натпревари; 
- за секое учество на натпревари надвор од земјата клубовите со должни однапред 

да ја известат Федерацијата. 

Член 18 
Престанок на членството на клуб во Федерацијата следува ако клубот: 

- престане со работа и е избришан од регистарот на здруженија и фондации; 
- самоиницијативно истапи од Федерацијата; 
- дојде до грубо кршење на дисциплината и спортскиот морал или непочитување на 

овој Статут и другите општи акти на Федерацијата; 
- ако клубот не ги извршува своите финансиски и други обврски кон Федерацијата; 
- доколку џудо клубот не ги исполнува условите предвидени во Законот за спортот. 

 
Член 19 

Одлука за престанување на членството на некој клуб во Федерацијата донесува 
Собранието. 

Клубот на кој по било кој основ му престанало членството е должен да ги исполни 
сите заостанати обврски кон Федерацијата. 

Постапката за престанок на членство на џудо клуб во Федерацијата е определен со 
Правилникот за регистрација на џудо клубови и натпреварувачи во Џудо Федерација на 
Македонија и одредбите на Законот за спортот. 

 
 



 
5.УПРАВУВАЊЕ СО РАБОТАТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

 
Член 20 

Со работата на Федерацијата управуваат клубовите преку своите избрани 
претставници во органите и телата на Федерацијата: 

Органи на Федерацијата се: 
- Собрание 
- Избршен одбор 
- Надзорен одбор 

 
С о б р а н и е    

 
Член 21 

Собранието е највисок орган на Федерацијата. 
Собранието е составено од членови кои се претставници  на здружените џудо 

клубови во Федерацијата. Секој џудо клуб е претставен во Собранието со двајца 
претставници.  

Претседателите на клубовите можат да ополномоштат и друго лице од клубот да го 
претставува клубот на седницата на Собранието само во одредени случаи кога нивниот 
претставник од оправдани причини не е во можност да присуствува на седница на 
Собранието. 

Како оправдани причини се сметаат болест, годишен одмор, службен пат, 
породилно отсуство и слично. За ваквите причини, претставникот кој отсуствува и 
претседателот на клубот треба да го известат претседателот на Федерацијата најмалку 3 
дена пред одржување на закажаната седница на Собранието со доставување на 
соодветни докази. 

 
Член 22 

Собранието ги врши следниве работи: 
- ја утврдува и спроведува политиката за развој на џудо спортот на Република 

Македонија; 
- донесува Статут на Федерацијата, одлучува за измените  и дополнувањата на 

Стаутот и донесува  Дисциплински правилник; 
- донесува Деловник за својата работа; 
- усвојува долгорочна Програма за унапредување и развој на џудо спортот; 
- усвојува годишен извештај и програма за работа; 
- усвојува финансиски план и завршна сметка на Федерацијата; 
- го верифицира составот на Собранието; 
- избира претседател и двајца потпретседатели; 



- избира членови на Надзорниот одбор; 
- избрира членови на Извршниот одбор; 
- одлучува за здружување или истапување од друго здружение и за зачленување на 

Федерацијата во меѓународни организации; 
- избира и отповикува свои претставници во органите и телата на другите 

организации каде што членува; 
- прогласува почесни членови на Федерацијата и донесува одлуки за доделување на 

награди и признанија; 
- одлучува за здружување на нови клубови во Федерацијата; 
- донесува Одлуки за исклучување на Федерацијата на некој клуб или член на 

Собранието; 
- со две третинско мнозинство донесува Одлука за престанок на работа на 

Федерацијата; 
- ја утврдува политиката за соработка со меѓународните организации; 
- ги разгледува постигнатите резултати од работата на клубовите и дава насоки за 

натамошен нивен развој; 
- донесува Одлука за основање на друштво со ограничена одговорност или 

акционерско друштво; 
- врши други работи од делокругот на работа на Федерацијата доколку со овој 

Статут или со негова Одлука не се ставени во надлежност на Извршниот одбор или 
друг орган. 

 
Член 23 

Мандатот на членовите на Собранието е четири години со можност за избор само 
уште еден следен мандат од четири години. 

Мандатот на членот може да му престане и пред истекот на рокот за кој е избран 
во следниве случаи: 

- со одлука на Собранието на Федерацијата за разрешување; 
- со одлука за отповикување донесена на седница на Собранието на клубот што 

го претставува; 
- со поднесување оставка на функцијата – член на Собранието; 
- ако настанат околности заради кои членот не е во можност да ја извршува 

функцијата – член на Собранието. 

По отповикувањето или разрешувањето на некој член, изборот на нов се врши на 
истиот начин како и при редовен избор на член на Собранието. Мандатот на ново 
избраниот член трае до истекот на мандатот на Собранието. 
 
 

 



Член 24 
Членот на Собранието е одговорен за својата работа пред Собранието на 

Федерацијата. 
 
 

Член 25 
Членот на Собранието ги има следниве права и должности: 
- рамноправно да учествува во работата на Собранието; 
- редовно да пристуствува на седниците на Собранието и другите органи во кои е 

избран и активно да учествува во нивната работа; 
- да дава иницијативи и предлози за решавање на прашања од интерес за 

Федерацијата; 
- да завзема ставови и одлучува за решавање на прашања од интерес за 

Федерацијата; 
- да избира и да биде избран во органите и телата на Федерацијата; 
- да биде редовно и благовремено известуван за работата на Федерацијата и 

нејзините органи; 
- да ги застапува интересите и ставовите на клубот што го претставува; 
- редовно да го известува клубот што го претставува за својата и работата на 

Собранието; 
- доследно да учествува во извршувањето на задачите утврдени со Статутот, 

одлуки на Собранието и други тела и органи на Федерацијата; 
- да користи и други права и извршува други обврски утврдени со овој Статут и 

други ошти акти на Федерацијата; 

 
Член 26 

Седница на Собранието се свикува по потреба, а најмалку еднаш годишно.  
Изборна седница на Собранието се свикува секоја четврта година. 

  
 

Член 27 
Седницата на Собранието ја свикува и со неа претседава претседателот на 

Собранието. 
На барање на Извршниот одбор, Надзорниот одбор или една третина од членовите 

на Собранието, претседателот е должен да свика седница, која ќе се закаже најдоцна 30 
дена од денот на свикувањето. 

Ако во рок од 29 дена од денот на дадениот предлог претседателот не свика 
седница, седницата ја свикува Извршниот одбор на иницијаторите. 

Во случај на отсутност или спреченост на претседателот да претседава на 
седницата, него го заменува еден од потпретседателите кој е овластен од претседателот.  
 



Член 28 
 

Собранието може да расправа и одлучува само по точките  што се вклучени во 
дневниот ред. Предложениот дневен ред може да се измени на самата седница на 
Собранието, по завршување на подготвителниот дел, на предлог на член на  Собранието 
кој треба да биде поддржан од најмалку  половина  плус еден од  присутните членови. 

Седниците на Собранието се закажуваат најмалку 8 дена пред одржувањето на 
седницата, освен во исклучителни случаи кога може да се закаже и во покус рок но не 
покус од  3  дена. 
 
 

Член 29 
Собранието полноважно може да работи ако се присутни повеќе од половина од 

неговите членови и ако за тоа се изјаснат повеќе од половина присутни членови. 
Секој член на Собранието има право на еден глас. 

 
Член 30 

Седниците на Собранието се одвиваат по деловникот за работа со кој се регулира 
начинот на работата и одлучувањето. 
 

Член 31 
На седниците на Собранието и Извршниот одбор на Федерацијата се води 

записник. Во него се запишуваат местото на одржување на седницата, присутните, 
водените дискусии, предлозите, заклучоците и одлуките. 
 

Член 32 
  Своите одлуки Собранието ги донесува со мнозинсто на гласови од присутните 
членови, освен кога се работи за престанок на работа на Федерацијата и донесување или 
промена на Статутот за што е потребно двотретинско мнозинство на гласови на седница 
на која присуствувале повеќе од две третини од членовите на Собранието. 
 

Член 33 
Гласањето на седниците на Собранието за избор на претседател и членови на 

органи на Собранието е тајно. 
Гласањето на кој се одлучува за други прашања по правило е јавно, освен ако 

Собранието не донесе поинаква одлука. 
 
 

Претседател на Собрание 
 

Член 34 
Собранието на Федерацијата избира свој Претседател од членовите на Собранието 

или особено истакнати стопанственици или спортски работници. 
 



 
Член 35 

Претседателот се избира на седница на Собранието со мнозинство гласови од 
присутните членови.  

Претседателот на Собранието се именува и како претседател на Федерацијата и по 
функција е претседател на Извршниот одбор.  

Претседателот на Федерацијата не смее да има сопственички удели или да е дел 
од основачките здруженија на џудо клубовите за кои тие се надлежни.  

Мандатот на претседателот трае 4 години и може да биде избран најмногу 2 
мандати последователно и истиот може да биде избран по истекот на временски период 
од најмалку 1 полн мандат. 

Доколку во моментот на престанување на мандатот на претседателот сметката на 
Федерацијата е блокирана најмалку 30 дена, претседателот чиј мандат престанува не 
може да биде повторно избран. 

Федерацијата го известува органот на државната управа надлежен за работите од 
областа на спортот за лицето од ставот 5 на овој член. 
 

Член 36 
Должности и права на Претседателот се: 
- да ја застапува и претставува Федерацијата; 
- да се грижи за унапредување на работата и угледот на Федерацијата; 
- да ги свикува седниците на Собранието и Извршниот одбор и да претседава со 

нив; 
- да ги потпишува општите акти и одлуките што ги донесува Собранието и 

Изршниот одбор; 
- да се грижи за подобрување на материјалната состојба на Федерацијата; 
- да дава наредби за изршување на финансискиот план; 
- да се грижи за извршување на одлуките, програмите и плановите за работа на 

Собранието и Извршниот одбор на Федерацијата; 
- одговорен е за навремено свикување на седниците на Извршниот одбор и за 

реализирање на донесените одлуки; 
- да извршува и други работи утврдени со овој Статут или другите општи акти и 

одлуки на Собранието.  

Претседателот на Федерацијата може да запре од извршување одлука или друг акт 
на органите, работните тела и комисиите на Федерацијата доколку се спротивни на 
одредбите на овој Статут, Законот за спортот, Уставот и законите во Република 
Македонија и во разумен рок задолжително  да покрене постапка пред надлежен  орган. 

 
    

 



Член 37 
 За својата работа претседателот е одговорен пред Собранието на Федерацијата. 

Доколку претседателот на Федерацијата биде отсутен или спречен да ја врши 
функцијата подолго од шест месеци или е неактивен во вршењето на својата функција, се 
бира нов претседател на Федерацијата.  

Претседателот на Федерацијата може да овласти со полномошно друго лице што 
би ја застапувало Федерацијата за одредени прашања пред надлежните органи на 
државната управа, судовите  и пред други институции во  Република Македонија и во 
странство, како Балканската џудо асоцијација-BJA, Европската џудо унија-EJU и 
Интернационалната џудо федерација- IJF.  

Претседателот на Федерацијата може да ги застапува клубовите што се здружени 
во Федерацијата, пред надлежните судови, органи на управата и други институции 
доколку за тоа добие полномошно од соодветниот клуб 

 
Потпретседател на Собранието 

 
Член 38 

Собранието на Федерацијата избира 2 потпретседатели на Федерацијата. Еден од 
потпретседателите задолжително се избира  од 7-те избрани членови на  Извршниот 
одбор од редот на членовите на Собранието а другиот се избира по предлог на  
претседателот на Федерацијата. 

Потпретседателот кој добил овластување од претседателот го заменува во случај 
кога претеседателот е отсутен или спречен да раководи со Федерацијата  подолго од два  
месеци. 

Со посебно овластување пртседателот може да овласти еден од потпрeтседателите 
да го заменува и во други случаи. 

За времето додека го заменува претседателот, потпретседателот ги има истите 
права и обврски како претседателот освен ако правата и обврските на потпретседателот 
не се наведни во даденото овластување. 

 
Извршен одбор 

 
Член 39 

Извршниот одбор е извршен орган на Собранието на Федерацијата. 
Извршниот одбор го сочинуваат 11 членови од кои 7 члена се бираат од редот на 

членовите на Собранието, а 3 члена ги именува Претседателот. 
Членовите на Извршниот одбор се со мандат од 4 години со право на повторен 

избор, но не повеќе од 2 мандата последователно а истите можат повторно да бидат 
избрани по истекот на временски период од најмалку 1 полн мандат. 

Предлогот за именување и избор на нов член на Извршниот одбор дава 
претседателот на Федерацијата, врз основа на негов предлог за именување или добиен 
предлог од здружена членка за избор на Собранието, а верификација се врши на првата 
наредна седница на Собранието на Федерација. 



Во Извршниот одбор задолжително членуваат лица од кои најмалку двајца се 
правници и  најмалку двајца  економисти. 

Членовите на Извршниот одбор на Федерацијата, генералниот  секретар и 
спортскиот директор  не смеат да бидат во роднинска врска по сите линии до втор степен 
со претседателот на Федерацијата, ниту пак нивни компании да се капитално или 
управувачки поврзани.  

Членовите на  Извршниот одбор  не треба да се вработени или членови на 
управувачки органи во компанија во која доминантна сопственост има претседателот на 
Федерацијата. 

Член 40 
Извршниот одбор на Федерацијата е надлежен  да ги врши следниве работи: 
- ја спроведува утврдената заедничка политика за развој на џудото; 
- изготвува предлог Статут и негови измени и дополнувања, одлучува за 

донесувањето на правилниците за работа на  комисиите и работните тела на 
Федерацијата освен за Дисциплинскиот правилник; 

- изготвува план за развој на џудото, едногодишна и повеќегодишна програма за 
работа; 

- изготвува предлог финансиски план на Федерацијата; 
- подготвува годишен или периодичен извештај за својата работа; 
- го определува начинот на користење на сметката; 
- ги спроведува ставовите, заклучоците и одлуките на Собранието; 
- управува и одговара за управување на подвижниот и неподвижниот имот на 

Федерацијата; 
- ги разгледува проблемите во работењето на здружените клубови и превзема 

мерки за унапредување на нивната работа; 
- организира ситем на натпревари; 
- именува генерален секретар, спортски директор и медиа директор на 

Федерацијата; 
- се грижи за обезбедување на постојани и стабилни избори на финансирање; 
- именува селектори и тренери на државната репрезентација; 
- донесува второстепени дисциплински и други одлуки; 
- поднесува до Собранието предлози за пофалби, награди и признанија; 
- подготвува материјали за седици на Собранието; 
- врши и други работи кои не се наведени во овој Статут а кои се во интерес на 

утврдената политика за развој на џудото  и во согласност со одредбите на 
Законот за спортот; 

Член 41 
Седниците на Извршниот одбор се одржуваат по потреба,  најмалку четири пати во 

текот на годината. 



Седницата на Извршниот одбор се свикува и по барање на Надзорниот одбор или 
најмалку на четири члена од Извршниот одбор. 

Во овој случај иницијаторот е должен да подготви дневен ред и материјали за 
седницата. 

Седницата на Извршниот одбор се свикува најмалку шест дена пред нејзиното 
одржување освен во исклучителни случаи кога може да се свика и порано но не порано 
од три дена. 
 

Член 42 
Извршниот одбор може полноважно да работи и одлучува ако на седницата се 

присутни најмалку  6  негови членови.  
Извршниот одбор одлуките ги донесува ако за нив гласале повеќе од половина од 

присутните членови. 
Гласањето на Извршниот одбор е јавно освен ако самиот не одлучи некое гласање 

да биде тајно. 
Член на Извршниот одбор се иззема од гласање за прашања поврзани со него, со 

неговиот брачен другар или роднина до втор степен и за прашања кои се однесуваат на 
некое правно лице врз кое тој има контрола или економски интерес. 

Во случај кога е потребно донесување на итна одлука членовите на Извршниот 
одбор можат да донесат одлука со одлучување без присуство, односно да се изјаснуваат 
без одржување седница или без прусуство на повеќе од половината членови на 
Извршниот одбор, а преку телефонска конференција, потпишување на актот или со 
коренспонденција преку електронска пошта. Вака донесената одлука членовите на 
Извршниот одбор задолжително ја верификуваат на првата наредна седница. 

Доколку Извршниот одбор не донесе одлука на начин предвиден во ставот 5 од 
овој член претседателот може самојстојно да донесе итна одлука. За вака донесената 
одлука  претседателот веднаш ги известува членовите на Извршниот одбор преку 
електронска пошта со образложение за причините поради кои е донесена одлуката. 

За одржаните седници и донесените одлуки Извршниот одбор изготвува записник 
кој го потпишува претседателот на Федерацијата или од него овластено лице. 
Потпишаниот записник се доставува до здружените клубови во рок од 10 работни дена. 

  
Член 43 

Извршниот одбор за својата работа е одговорен пред Собранието. 
За својата работа Извршниот одбор го известува Собранието на редовните и 

вонредните седници. 
  
 

Член 44 
Мандатот на член на Извршниот одбор може да престане и порано во следниве 

случаи: 
- ако понесе оставка на функцијата – член на Извршниот одбор; 



- ако настанат околности заради кои членот на Извршниот одбор не е во состојба 
да ја извршува својата функција; 

- ако го разреши Собранието заради неизвршување на должностите определени 
со овој Статут и одлуките на Извршниот одбор; 

- ако неоправдано не присуствува на три последователни седници на Извршниот 
одбор; 

- ако го разреши Претседателот (за именуван член на Извршниот одбор). 

Член 45 
По престанувањето со работа на членот пред истекот на неговиот мандат, 

Извршниот одбор на негово место од членовите на Собранието или на предлог за 
именување од страна на Претседателот, избира нов член на Извршниот одбор. 

Верификацијата на неговиот избор е на првата наредна седница на Собранието. 
Мандатот на ново избраниот член трае до истекот на мандатот на Извршниот 

одбор. 
     

Член 46 
За остварување на утврдената политика за развој на џудото и ефикасно 

спроведување на планот за развој на џудото, едногодишната и повеќегодишната 
програма Извршниот одбор именува генерален секретар, спортски директор и медиа 
директор на Федерацијата и формира работни тела и комисии  на Федерацијата како: 

- Стручен совет 
- Комисија за регистрација на џудо клубови и натпреварувачи 
- Судиска комисија 
- Натпреварувачка комисија 
- Дан комисија 
- Комисијата за прием на клубови 
- Комисија за образование, едукација и лиценцирање на тренери 
- Дисциплинска комисија 
- Здравствена комисија 
- Маркетинг и медиумска комисија и  
- Други тела; 

Со одлука за именување Извршниот одбор именува генерален секретар, спортски 
директор и медиа директор на Федерацијата. 

Со одлука за формирање Извршниот одбор формира комисии и други работни 
тела наведени во алинеите на ставот 1 од овој член. Правата и обврските на комисиите и 
работните тела се определени со Правилници за нивна работа. 

Членовите на избраните комисии и работните тела изготвуваат  предлог 
правилници, измени и дополнувања на правилниците  со  кои  ги регулираат своите права 
и обврски. Подготвените предлози  ги  доставуваат до претседателот на Федерацијата и 
Извршниот одбор. 
 



Член 47 
Генерален секретар на Федерацијата се именува  по претходен објавен јавен оглас. 
Јавниот оглас се објавува на веб страницата на Федерацијата и во најмалку три 

дневни весници, од кои во еден од весниците што се издава на јазикот што го зборуваат 
најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик. 

За генерален секретар на Федерацијата може да биде именувано лице кое покрај 
општите работни услови ги исполнува  условите предвидени во Законот за спортот. 

Генералниот секретар на Федерацијата може да биде именуван најмногу два пати 
последователно со мандат од четири години.  
             Генералниот секретар на Федерацијата е надлежен да:  

- ја координира работата на канцеларија на Федерацијата; 
- се грижи за изготвување на материјалите за седниците на Извршниот одбор и 

Собранието; 
- се грижи за извршување на заклучоците и одлуките на Избршниот одбор и 

Собранието; 
- се грижи за изготвување на нацрти и предлози на извештаи, програми, 

финансиски планови, завршни сметки и други акти; 
- врши други работи по налог на Извршниот одбор и предсеталелот. 

 
Член 48 

Спортскиот директор на Федерацијата е надлежен да: 
- ги координира сите спортски активности на Федерацијата; 
- го предлага составот на Стручниот совет – селекторите на репрезентацијата и 

раководи со нивната работа; 
- прави предлог на општа програма за спортските активности на Федерацијата и 

Предлог Каландер на натпревари; 
- се грижи за унапредување на стручните кадри на Федерацијата; 
- врши и други работи по налог на Извршниот одбор и претседателот и 
- спортскиот директор по функција е претседател на Стручниот совет. 
Спортскиот директор  на Федерацијата може да биде именуван најмногу два пати 

последователно со мандат од четири години. 
 
 

Член 48-а 
Медиа  директорот  на Федерацијата е надлежен да:  

- ја организира работата и да ги планира активностите  на Маркетинг и медиумската 
комисија;  

- ги контролира изработените текстови и  материјали  за известување на јавноста;  
-  се грижи за  воспоставување  и уредување на  web  странaта на Федерацијата со цел 

истата да биде функционална за пребарување;  
- ги контролира и одобрува  содржините и материјалите кои се објавуваат на web  

странaта  facebook  прифилот  на Федерацијата; 
-  поготвува  материјали за потребите на Претседателот;   
- организира средби на Претседателот  со претставниците на медиумите;  



- подготвува текстови за интервјуа на Претседателот, организира конференции за 
медиуми и брифинзи за  известувања за јавноста; 

- врши работи во врска со спроведување на прописите за заштита на лични податоци и 
прописите за слободен пристап до информации и  

- изработува стратегија за медиумско покривање на работењето на Федерацијата  и се 
грижи за  реализација на истата. 

Медиа директорот на Федерацијата може да биде именуван најмногу два пати 
последователно со мандат од четири години. 
 

Надзорен одбор 
 

Член 49 
Надзорниот одбор е орган на Федерацијата составен од 3 члена кои ги избира 

Собранието на предлог доставен од ново избраниот Извршен одбор. За членови на 
Надзорниот одбор се именуваат лица кои не се членови на Собранието. 

Членовите на Надзорниот одбор не можат истовремено да бидат членови на 
Извршниот одбор, комисите и работните тела на Федерацијата. 
  Членовите на Надзорниот одбор се со мандат од 4 години со право на повторен 
избор но не повеќе од 2 мандата последователно од по 4 години а истите можат повторно 
да бидат избрани по истекот на временски период од најмалку 1 полн мандат. 

Членовите на Надзорниот одбор избираат претседател од своите 
редови.Претседателот  на Надзорниот одбор треба да поседува стручни знаења од 
областа на правото или  финансиите. 

Член 50 
Надзорниот одбор на Федерацијата е надлежен: 
- да ја следи законитоста во работењето на Федерацијата; 
- да врши контрола на извршувањето на законите, договорите и другите обврски 

на Федерацијата; 
- да врши контрола во спроведувањето на овој Статут и други акти и одлуки на 

Собранието и Извршниот одбор; 
- да го контролира остворувањето на утврдената финансиска политика на 

Федерацијата; 
- да превзема мерки за спречување и остварување на неправилностите во 

работењето; 
- предлага и други мерки од делокругот на своето работење. 

 
Член 51 

За својата работа Надзорниот одбор  го известува Собранието. Во случаите кога 
Надзорниот одбор ќе забележи или ќе биде известен за неправилности во работењето на 
Извршниот одбор, генералниот секретар, спортскиот директор, медиа директорот, 



стручно административната служба,  комисиите и работните тела на Федерацијата, 
членовите на Надзорниот одбор можат да свикаат седница на Извршниот одбор или 
седница на Собранието и да бараат преземање на соодветни мерки за отстранување  на 
утврдените неправилности. 

Начинот на работата на Надзорниот одбор е уреден со Деловник на работа.  
  

Член 52 
Извршниот одбор, генералниот секретар, спортскиот директор, медиа директорот, 

стручно административната служба,  комисиите и работните тела на Федерацијата, како и 
здружените клубови  се должни на Надзорниот одбор да ги достават сите барани 
податоци и материјали, како и да овозможат увид во целокупната документација. 
 

Член 53 
Седниците на Надзорниот одбор се свикуваат по потреба, а најмалку еднаш 

годишно. Нив ги свикува претседателот на Надзорниот одбор најмалку шест дена пред 
одржувањето. 
 

Член 54 
Надзорниот одбор може да заседава и одлучува ако се присутни најмалку двајца 

членови. Одлуката на Надзорниот одбор мора да биде донесена со  најмалку 2 гласа.  
За одржаните седници и донесените одлуки Надзорниот одбор изготвува извештај. 

 
 

6. ОРГАНИЗИРАЊЕ НА НАТПРЕВАРИ 
 

Член 55 
За  организирање  и за време на одржување на натпревари  и други џудо 

манифестации од страна на Федерацијата се применуваат правилата дефинирани во 
Натпреварувачкиот правилник, Судискиот правилник и правилата за натпреварување во 
тековната година кои се во согласност со одредбите на Законот за спортот и правилата на 
Европската џудо унија и Интернационалната џудо федерација. 
 
  

Член 56 
Меѓународни натпревари и други џудо манифестации во земјата може да се 

организираат и одржуваат под условите што Федерацијата како член на меѓународните 
организации ги прифатила и кон кои се придржува. 

За учество на натпревар и и друга џудо манифестација надвор од земјата клубот е 
должен да го извести Извршниот одбор. 

За организирање на меѓународен натпревар и друга џудо манифестација, клубот-
организатор е должен да побара и да добие согласност од Извршниот одбор. 

Барањата  од ставот 2 и 3 на овој член клубот е должен да ги достави во електонска 
или писмена форма.  



Рокот за известување согласно став 2 од овој член  изнесува најмалку 3 дена пред 
одржувањето на натпреварот или џудо манифестацијата  надвор од земјата.  

Рокот за поднесување барање соглсно став 3  од овој член  изнесува најмалку 45 
дена пред одржувањето на меѓународниот натпревар и џудо манифестацијата во 
Република Македонија.  

Извршниот одбор во рок од 6 дена донесува одлука за прифаќање или одбивање 
на барањето. Во случај кога Извршниот одбор не е во можност да се состане одлуката се 
донесува согласно одредбите на став 5 од членот 42 од овој Статут.   

Доколку Извршниот одбор не донесе одлука во рокот и на начин предвидени во 
ставот 7 од овој член Претседателот самојстојно донесува одлука за прифаќање или 
одбивање на барањето најкасно во рок од 10 дена од денот кога барањето било 
поднесено. 

7. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА НАТПРЕВАРУВАЧИТЕ 
 

Член 57 
 

Џудо спортист/ка може да добие статус на натпреварувач согласно одредбите на 
Правилникот за регистрација на џудо клубови и натпреварувачи во Џудо Федерација на 
Македонија.  

На џудо натпревари и други џудо манифестации во земјата и странство може да 
учествува само натпреварувач кој е регистриран за тековната година согласно 
Правилникот за регистрација на џудо клубови и натпреварувачи во Џудо Федерација на 
Македонија. 

На џудо натпревари и други џудо манифестации во земјата и странство може да 
учествува само натпреварувач на кој во периодот од 6 месеци пред одржувањето на 
натпреварот/манифестацијата му е утврдена општа здравствена способност за обавување 
на спортски активности. 

Натпреварувачот не смее да се изложува на активности кои можат да ја загрозат 
или вложат неговата здравствена состојба. Употребата на допинг  средства и методи, како 
и други психотропни супстанци, кои се забранети и се појавуваат на листите одобрени од 
страна на WADA (Светска анти-допинг агенција ) и IOC ( Меѓународен олимписки комитет)  
од страна на натправарувачот  е строго забранета.   

Извршниот одбор или претседателот покрај извештајот за здравствената состојба 
може да побараат да биде доставен извештај од извршена допинг-контрола на 
натпреварувачот  верификуван од Националната антидопинг комисија во Република 
Македонија. 

Правата и должностите на натпреварувачите, преминувањето од еден  клуб во друг 
клуб, заминувањето во странски  клубови и членувањето на странски џудо спортисти во 
клубовите членки на Федерацијата се уредува согласно одредбите на Правилникот за 
регистрација на џудо клубови и натпреварувачи во Џудо Федерација на Македонија и 
одредбите на Законот за спортот.       

      



Член 58 
За учество на меѓународни џудо натпревари и други меѓународни џудо 

манифестации се формира: 
- машка и женска Џудо репрезентација на Република Македојија -сениори 
- машка и женска Џудо репрезентација на Република Македојија -јуниори  
- машка и женска Џудо репрезентација на Република Македојија -кадети  
- машка и женска Џудо репрезентација на Република Македојија – пионери  
-  машка и женска Џудо репрезентација на Република Македојија -ветерани  

За одржаните натпревари на џудо репрезентациите на Република Македонија се 
води посебна евиденција. 

Изборот на членовите на џудо репрезентациите на Република Македонија го 
прават селекторите на џудо репрезентациите. 

Согласно одредбите на Правилникот за избор на членови на репрезентациите 
Стручниот совет на Федерацијата дава свое мислење. 

      
Член 59 

Членови на џудо репрезентациите на Република Македонија можат да бидат само 
џудо спортисти кои припаѓаат на џудо клубови здружени во Федерацијата и истовремено 
се државјани на Република Македонија. 

Чест и должност на секој член на репрезентацијата е да ја претставува Република 
Македонија на најдобар начин. 

Избраните членови на репрезентациите кои без оправдани причини не ги 
извршуваат  своите должности кон џудо репрезентацијата на Република Македонија, 
селекторите, тренерите, како и други лица припадници на Федерацијата кои го спречуваат 
или на друг начин го оневозможуваат учеството на членовите на репрезентатациите на 
меѓународни џудо натпревари и манифестации можат да бидат повикани во постапка за 
утврдување на дисциплинска одговорност. 

 
8. ИМОТ И ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

  
Член 60 

Имотот на Федерацијата го чинат недвижности, подвижни предмети, готовински 
средства, хартии од хредност и имотни права. 
 Имотот служи и се користи за остварување на целите и задачите на Федерацијата, 
утврдени со овој Статут. 
 
  

Член 61 
 Заради остварување на своите цели и задачи, Федерацијата може да основа 
трговски друштва или да се јави како соосновач/акционер во други Акционерски друштва. 
 

Член 62 



Средствата потребни за остварување на работите од јавниот интерес за 
реализирање на програмата на Федерацијата во рамки на Програмата за развој на 
спортот, се обезбедуваат од: 

- Буџетот на Република Македонија, 
- Буџетот на град Скопје и единиците на локалната самоуправа,   
- Донации и спонзорства од  правни лица и други организации, 
- Чланарини, 
- Добивката на трговското или акционерското друштво  што Федерацијата го 

формирала или во кое е акционер, 
- Други приходи,     
- Надоместоци за спорт утврдени во Законот за игри на среќа. 

Џудо Федерацијата на Македонија согласно одредбите на Законот за спортот е 
корисник на средствата од даночното поттикнување согласно одредбите на  Законот  за 
данок на добивка. 

За сите прашања во врска со постапките кои не се уредени во оваа глава од овој  
Статут ќе се применуваат одредбите од Законот  за спортот. 
 

Член 63 
Распределбата и користењето на средствата на Федерацијата добиени врз 

основите од  членот 62 се врши согласно одредбите на овој Статут и согласно одредбите 
на Законот за спортот. 

За распределбата и користењето на средствата одлучуваат органите на 
Федерацијата, согласно надлежностите утврдени во овој Статут, кои преземаат мерки за 
економско целесообразно користење на средствата и за спречување и отстранување на 
неправилности и незаконитости. 

Секое лице ( натпреварувач, преставник на џудо клуб ) и други лица кои што ќе 
подигнат  аванс во вид на парични  средства од  Федерацијата  по завршување на 
активноста во рок од 5 работни дена задолжително треба да ги оправдаат  / раздолжат  
подигнатите парични средства со приложување на соодветна документација како 
фискални сметки  и други документи од кои што неспорно може да се утврди дека 
средствата се наменски потрошени/користени. 

Во случаевите кога лицата од ставот 3  на овој член нема да ги оправдаат или  не  ги  
вратат подигнатите парични средства од Федерацијата,  Извршниот одбор во рок од  10 
работни дена ќе донесе одлука истите да бидат отужени поради стекнување без основ 
пред надлежниот суд. 

Доколку лицата не се придржуваат и не ја исполнат наведената обврска од став 3 
на овој член  ќе бидат дисциплински одговорни и може да им биде изречена забрана  за 
извршување на спортските активности.“ 
 Имотот на Федерацијата може да се отуѓи само врз основа на Одлука на 
Собранието со надоместок на вредноста на имотот по пазарна цена. 
      

 



Член 63 а 
Федерацијата одговара за своите обврски со целиот свој имот и сретства.  
Членовите на органите на Федерацијата одговараат лично и неограничено за 

нивните обврски кон Федерацијата, за постигнување цели што за нив како поединци се 
забранети или за злоупотреба на Федерацијата како правно лице за да им нанесат штета 
на своите доверители. 

Членовите на органите на Федерацијата и нивните застапници по закон се 
одговорни солидарно за штетата предизвикана од нивната работа, ако таа е 
предизвикана со грубо невнимание или со намера да се предизвика штета, освен во 
случаи кога во одлучувањето го издвоиле своето мислење на записник или ако не 
учествувале во одлучувањето. 

Барање за надоместок на штета поднесува органот определен со статутот или 
највисокиот орган, ако во статутот не е определен орган 

Член 64 
Федерацијата донесува годишен финансиски план за приходи и расходи со кои се 

уредуваат: 
1. Приходи: 

- од буџетот 
- од членарина 
- од имот  
- подароци и спонзорства 
- од трговски друштва 
- други избори 

2. Расходи: 
- За реализирање на спортската програма во Република Македонија 
- За реализирање на меѓународна спортска програма 
- материјални трошоци за работа на Федерацијата 
- награди и признанија  
- други расходи 

Член 65 
Наредбодател за извршување на финансиски план е претседателот на 

Федерацијата. 
Секој член на Собранието има право да бара да изврши увид во користењето на 

средствата и приходите на Федерацијата. 
 

9. ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА 
 

Член 66 
Работата на Федерацијата и нејзините органи, работни тела и комисии е јавна. 

Јавноста во работата се обезведува со: 



- испраќање на материјали за расправа на членовите на Федерацијата и другите 
заинтересирани организации и поединци; 

- известување на членовите на Федерацијата за сите заклучоци и одлуки на 
Собранието и неговите органи и тела; 

- слободен пристап на членовите на Федерацијата и припадниците на друштвата 
и организациите за јавно информирање на седниците на Собранието; 

- давање соопштенија за својата работа и постигнатите резултати преку 
средствата за јавно информирање; 

- поднесување извештаи за работата на органите, работните  тела и комисиите 
на Федерацијата. 

Член 67 
Федерацијата може да издава книги, списанија, листови, брошури и публикации од 

областа на спортот.       
    

Член 68 
Информирањето за работата на Федерацијата се врши во согласност со законите и 

прописите за јавно информирање. 
 
     

10.СТРУЧНО – АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
 

Член 69 
Заради извршување на организационите, административно-правните и 

материјално финансиските работи, Федерацијата може да формира своја стручна 
административна служба. 

Одредени административно технички и сметководствени работи, како и работи за 
кои се потребни посебни стручни знаења Федерацијата може да ги довери за извршување 
на други стручни служби и научни институции или соодветни стручни и научни лица 

 
Член 70 

Обврските и правата на вработените во Стручната административна служба се 
уредуваат со посебен Правилник кој што го донесува Извршниот одбор и е во согласност 
со законите од областа на вработувањето и работните односи. 

Со Стручната административна служба раководи генералниот секретар. 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА 
 

Член 71 
Во знак на признание за вложениот труд во развојот на спротот и постигнатите 

спротски резултати, Федерацијата може да доделува награди и признанија според 
изготвен Правилник. 

За особени заслуги, Собранието може да додели почесно членство. Почесните 
членови можат рамноправно да учествуваат во работата на Федерацијата, но без право на 
гласање. 
 

12.ПРЕСТАНОК НА РАБОТАТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
 

Член 72 
Федерацијата престанува со работа: 
-ако Собранието на Федерацијата на седницата на која присуствувале над две 
третини од членовите, со двотретинско мнозинство од присутните членови донесе 
одлука за престанок со работа; 
- ако бројот на членовите на Федерацијата се намали под бројот определен за 
основање; 
- ако Уставниот суд на Република Македонија донесе одлука дека Програмата и 
Статутот на Федерацијата не во согласност со Уставот; 
- ако се утврди дека Федерацијата престанала со работа; 
- во други случаи определени со Закон. 
Претседателот на Федерацијата е должен за околносите од став еден на овој член, 

да го извести Централниот регистар на Република Македонија во рок од 15 дена по 
настанувањто на престанокот.        
     
 

13.ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 73 
Измени и дополнувања на овој Статут донесува Собранието по иста постапка како 

и за негово донесување. 
Во случај на измени и дополнувања на Статутот и други измени и дополнувања 

предвидени со Закон, Федерацијата во рок од 30 дена од нивното донесување го 
известува Централниот регистар на РМ. 
 

Член 74 
Сите здружени клубови во Федерацијата се должни да ги усогласат своите Статути 

и други општи акти според овој Статут во рок од три месеци од неговото донесување. 
 
 

Член 75 
Толкување на определбите на овој Статут дава Собранието. 



Сите општи акти на Федерацијата кои не се во согласност со овој Статут, 
Федерацијата е должна да ги усогласи во рок од три месеци од неговото донесување. 
 
                                                                         Член 76 

Избраните членови на Собранието, Извршниот одбор и Надзорниот одбор 
продолжуваат со работа до истекот на мандатот за кој се избрани. 
 

 
 
Член 77 

Овој Статут  стапува на сила  со денот на  донесувањето, а ќе се применува од 
денот на извршената регистрација во Централниот регистар на Република Македонија со 
што престанува да важи Статутот на Џудо Федерацијата на Македонија од 22.12.2013 
година. 
 
 

Претседател, 
                      Филип Иванов 

 


