
 

Скопје, 14.02.2020 година 

 

 

Предмет: Конкурс за учество во проектот ,,ЏУДО во училиштата,, 

  

Почитувани, 

Џудо Федерацијата на Република Северна Македонија во соработка со светската 

џудо федерација оваа година планира да започне со реализација на проектот,, 

ЏУДО во УЧИЛИШТАТА,, 

По тој повод светската џудо федерација ќе донира 10 борилишта (татами), 50 џудо 

кимона за учениците и финансиски средства во висина од 500 УСД во денарска 

противвредност според курсот на НБРМ како хонорар за реализаторите на овој 

проект во бруто износ. 

Бидејки се работи за многу важен проект на Џудо Федерацијата на Република 

Северна Македонија, ги покануваме сите заинтересирани да се пријават на 

конкурсот, како би можеле истиот да го реализираме по највисоки стандарди, 

водејки сметка за сите услови распишани во конкурсот со цел на рамномерен 

развој на џудо спортот на територија на Република Северна Македонија. 

Во прилог Ви го доставуваме и текст од конкурсот во кој јасно се дефинирани 

условите за учество и изборот на кандидати кој ќе го реализираат проектот. 

 

К О Н К У Р С 

Џудо Федерацијата на Република Северна Македонија, распишува конкурс за 

избор на 10 (десет) кандидати за спроведување на проектот на Светската џудо 

федерација и Џудо Федерацијата на Република Северна Македонија под назив 

,,ЏУДО во Училиштата,, 

Услови кој треба да ги исполнуваат учесниците на конкурсот 

1. Кандидатот да е државјанин на Република Северна Македонија. 

2. Да не е осудуван и да не се води кривична постапка. 

3. Да е мајстор во џудо спортот. 

4. Да поседува одобрение за работа издадени од Џудо Федерацијата на Република 

Северна Македонија - лиценциран џудо тренер минимум 5 години. 

5. Да има писмена согласност од училиштетео во кое ќе се спроведува проектот.  



 

Одбраните кандидати ќе ги извршуваат следните задачи:  

- Ќе организираат стручна работа во избраните основни училишта која опфаќа: 

- Планирање и спроведување на спортски активности на сите учесници на проектот 

,,Џудо во Училиштата,, 

- Тренинг на учесницита,спортско образование, обука и спортско усовршување, 

- Контрола на психо-физичките и функционалните спосособности на учесниците 

на проектот, 

- Редовно известување за реализацијата на проектот, 

- Промоција во локалните и националните медиуми во соработка со Маркетинг и 

медиумската комисијата при ЏФМмедија директорот, по налог на генералниот 

секретар  и претседателот на ЏФМ 

  

Рок на пријавување на кандидатите е 15 (петнаесет) дена од денот на објавување на 

конкурсот, а најдоцна 29.02.2020 година. 

За учество на конкурсот кандидатите мора да достават: 

1. Пријава со кратка биографија (CV). 

2. Нотарски заверена копија од дипломата за стручна спрема. 

3. Фотокопија од тренерската лиценца. 

4. Уверение од судски регистар за кривична евиденција. 

5. Уверение дека не му е изречена мерка забрана за вршење дејност или 

професија. 

6. Оригинална согласност од училиштето каде што ќе се изведува проектот 

со потпис на овластено лице.  

 

Пријавите се доставуваат до конкурсната комисија за проектот ,,Џудо во 

Училиштата,, на адреса на Џудо Федерација на Република Северна 

Македонија ул.1732 бр.1,  1000 Скопје, најдоцна до 29.02.2020 година. 

 

Врз основ на пристигнатите пријави од кандидатите, ИО при ЏФСМ ќе ги разгледа 

доставените кандидатски пријави и ќе ги одреди кандидатите кој ги исполниле 

условите од конкурсот. 


