
 

Скопје, 21.11.2018 година 

 

 

 

Предмет: ПОКАНА ЗА УЧЕСТВО НА СЕМИНАР ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ НА ТРЕНЕРИ ЗА 2019 ГОДИНА 

 

 

 

Почитувани, 

 

 

Врз основа на член 3, 21, 22 и 23 од правилникот за едукација и лиценцирање на џудо 

тренери, комисијата за едукација и лиценцирање организира семинар за стекнување со лиценци 

на тренерите за 2019 година. На истиот семинар ќе се врши обовување на лиценците од 

претходната година и стекнување со лиценца на нови тренери за наредната 2019 

натпреварувачка сезона. 

 

Семинарот ќе се одржи на ден 09.12.2018 год. (недела), во Факултетот за физичко 

образование спорт и здравје во Скопје, со адреса на улица Димче Митрев број 3 – Центар, во 

организација на Комисијата за едукација и лиценцирање на џудо тренери. 

 

Присуството на семинарот е задолжително за сите тренери на џудо клубови регистрирани во 

ЏФМ. 

- Согласно член 22 од правилникот за едукација и лиценцирање на џудо тренери и 

одлуките на ИО на ЏФМ од 11.02.2016 и 25.04.2016, тренерите кои нема да бидат 

лиценцирани, нема да имаат можност да ги водат своите спортисти на натпреварите кои 

се влезени во календарот на ЏФМ за 2019 година.. 

 

 



 

Финансиски обврски на учесниците на семинарот 

- Сите учесници на семинарот за учество на семинарот уплаќаат котизација од 1.000 

денари. 

- Котизацијата може да се плати на сметката на ЏФМ, Џудо федерација на Мaкедонија, За 

учетсво на семинар за лиценцирање на тренери, ж-ска 300000000567389 

 или на лице место пред почеток на семинарот. 

- Доколку уплатата е извршена на ж-ска, фотокопија за уплата да се достави пред почеток 

на семинарот. 

 

Напомена  

- Агенда за семинарот ќе биде дополнително испратена 

- Задолжително е носење на (judo-gi) кимоно. 

- Ве молиме вашето присуство да го потврдите најдоцна до 01.12.2018 на е-маил адреса на 

office@judo.org.mk 

 

 

Со почит, 

 

Џудо Федерација на Македонија 

      Комисија за образование и едукација на џудо тренери 

Претседател,  

Проф. Д-р Жарко Костовски 
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