ЗАПИСНИК
oд Годишното Собрание на Карате федерацијата на Македонија,
одржано на 28 Јануари 2012 година во просториите на
Домот за хуманитарни организации „Даре Џамбаз“ во Скопје.
Претседателот на КФМ Драган Стојановски ги поздрави преставниците
на присутните клубови.
Од страна на претседателот беше предложен, кој беше едногласно
усвоен, следниот:
ДНЕВЕН РЕД
1. Избор на работни тела на Собранието:
- Верификациона комисија;
- Изборна комисија;
- Записничар и
- Оверувачи на записникот.
2. Разгледување и усвојување на Записникот од Тематската седницата
на Собранието на Карате федерацијата на Македонија, одржана на
19.06.2011 година;
3. Разгледување и усвојување на Извештајот за работа на Карате
федерацијата на Македонија, за периодот 01.01.2011 до 31.12.2011
година;
4. Извештај на Одборот за контрола за работата на Карате
федерацијата на Македонија, за периодот 01.01.2011 до 31.12.2011
година;
5. Финансов извештај на Карате федерацијата на Македонија за 2011
година и негово усвојување со завршната сметка, за периодот
01.01.2011 до 31.12.2011 година;
6. Избор на Претседател, членови на Извршниот одбор и Надзорниот
одбор.
7. Прием на нови членови-клубови во КФМ;
8. Измени и дополнувања на правилникот за работа на Дисциплинската
комисија.
9. Разно, предлози, прашања.

Точка 1
Едногласно ги избра работните тела во следниот состав:
• Верификациона комисија Коста Николовски, Ѓорѓи Тасевски и Џавид
Мехмети;
• Записничар: Ивана Аврамова
• Оверувачи на записникот: Идриз Билибани и Нуредин Мисини.
•

Изборна комисија: Саше Туфекчиевски, Димче Савевски и Љуан Ѓерги

Верификационата комисија го даде својот извештај: од 52 клубови со
право на глас, присуствуваа делегати од 50 клубови.
Точка 2
Записникот од Тематско Собранието на КФМ, одржано на 19.06.2011
година беше едногласно усвоен.
Точка 3
Делегатот на КК Цветан Димов, Јован Лазарев истакна дека успехот е
контунитет и се зголемува, недостасувала златна медала во сениорска
конкуренција и таа се освоила. Тој смета дека треба континуитетот да се
задржи. Според него не е случајно што сме до високо ниво, бидејќи имаме
база. Финансискиот извештај загрижува што Агенцијата за млади и спорт
финансирала само 160 илјади денари и е најмалку што до сега ја финансирала
КФМ. Тој истакна дека сега има Претседател што спонзорира а што ќе биде ако
го нема. Оваа година ја се одржа лигата но ако не финансира Агенцијата за
млади и спорт Цветан Димов нема да учествува. Тој истакна дека стипендиите
се исклучени од 18-20 години и треба истите да се вклучат при рангирање на
стипендистите.
Миланчо Черкезов, делегат на КК Партизан од Штип, истакна дека
изминатите 4 години ни беше чест бидејќи бевме дел од Федерацијата која има
белег за успешност. Според него се направени следните достигнувања:
најуспешна федерација во 2010 година што е најголема заслуга на скромниот
Претседател Драган Стојановски, карате академијата каде што предаваа
едукатори и практичари, потоа радикална реорганизација на Судиската
комисија, Примож Дебенак како едукатор од страна, а сега Македонските судии
се едукатори на Балканскиот простор. Коренита измена на Правилниците кон
позитивност, промена на Дисциплинскиот правилник донесе ред на
првенствата. Изготвување на правилници со кои се селектираат
натпреварувачите, Правилник за избор на најуспешните, иницијативата и
организацијата на наградниот турнир со кои се стимулираа децата, стабилното
финансирање. Тој истакна дека сите придобивки прават да сме горди што сме
дел од оваа Федерација. Тој даде предлог Претседателот Драган Стојановски
да биде награден со специјална плакета, и предложи работно тело во следниот
состав: Бесник Мурати, Александар Туфекчиевски и Ивана Аврамова.
Димче Јанковски делегат на КК Аеродром, истакна дека беше постигнат
прекрасен резултат, Наташа Илиевска, златен медал на ЕП во Цирих но
присуството во медиумите е премало. Тој посочи дека Претседателот треба да

преземе активности за присутност во медиумите. Според него извештајот
треба да се дополни со сите турнири кои ги организираат клубови.
Бесник Мурати, делегат на КК Шкендија, истакна дека Федерацијата
овие 4 години била една од најорганизираната федерација и пошироко, што
докажа и добивањето на оскарот за најуспешна Федерација во 2011 година. Тој
даде краток историски преглед. Федерацијата била формирана 1972 година но
во органите на државата, во градското министерство за внатрешни работи е
заведена на 23.08.1971. Официјално барање до ЕКУ во Холандија е дадено
на 8 мај 1972. Наташа Илиевска се рангираше во Светската ранг листа на 40
години од членство во ЕКУ. Оваа година е 20 години на независното карате во
Македонија, каратето е прв спорт што учествувал како самостојна република
Македонија. Според него треба да се направи манифестација во 2012 година.
Прв спорт кој ја преставил Република Македонија е каратето на 29.11.1992
година во Гранада Шпанија. Тој истакна дека во ноември на денот на
ослободувањето на Скопје може да се направи турнир и да се регистрира оваа
дваесет годишнина. Во 1993 ЕКУ е променет во ЕКФ. Тој истакна дека како
член на ИО и претходно како подпретседател, потврдува дека
најтранспарентна е работата на досегашниот претседател. Со таа работа
Федерацијата дошла до врвот на Европа. Светските судии кои ги има
федерацијата се за почит. што е секако благодарност до Примож Дебенак кој
за среќа стана и претседател на комисијата во Европа. Тој истакна дека
досегашниот Претседател, кој бил и еден од најдобрите натпреварувачи во
СФРЈ. Тој ги држел сите полагања. Бил во комисија за доделување на појаси.
На крајот од излагањето истакна дека има златна генерација и со позитивна
енергија треба да се оди напред.
Драган Силјановски делегат на КК Металург истакна дека треба да се
држи до точката на извештајот. Тој посочи во сверата на изработка на веб
страната на КФМ, и извештајот би се ставил како еден во битните документи.
Тој предложи да се актуелизира веб страната за да можеме да се
презентираме. Тој смета дека треба да се работи на спонзорството на КФМ и
да се зголеми приходот. Тој се согласи со Јован Лазарев дека е минимално
финансирањето од Агенцијата за млади и спорт. Ја пофали и работата и
постигнувањата на судиската организација.
Бошко Заборски, делегат на КК Макпетрол, истакна дека интервенирал
на две активности на КФМ: турнирот во Чачак и Сараево да бидат во
Извештајот за работа на КФМ. Тој истакна дека во 2011 година одредени
сениори беа присутни на турнирите на Златната лига, и независно дали
отишле како делови на клубови или како репрезентацијата треба да се стават
комлетните ранг листи. Според него Правилникот за избор, финансирање и
наградување на државните репрезентативни селекции, е добар ама има и
аномалии. По тој правилник на Наташа Илиевска, Мартин Несторовски, Огнен
Груевски, Саше Арсовски не требало да им биде платен настапот на
Европското првенство. Тој истакна дека не смее да се дозволи да не патуваат
заради направени пропусти. На последниот состанок со репрезентативците
претседателот решил да им се плати. Според него делот со судиите со
вложување на Претседателот е чиста десетка. Но вложувањата не биле
соодветни, значи во делот на селекциите не се вложувало соодветно како и во
судиите. Правилникот е многу рестриктивен и нема да има успех. Тој стави
забелешка дека во Финансискиот извештај да се стават вложувањата на
клубовите од пионери до сениори кои имаат остварено репрезентативен
статус. Тоа се големи средства кои треба да се прикажат. Тој истакна дека во
историјата сме немале Претседател кој вложувал но ако судискиот дел се

покрил максимално треба и натпреварувачкиот. Со Дисциплинскиот правилник
се вовела дисциплина, нивото се подигна, дури повисоко од светски турнири,
ако член од публика довикне збор од верска основа треба целиот клуб да биде
казнет со по 1000 поени. Според него треба да се казни тој што ќе го каже а не
клубот да е жртва за еден спортист. Годината што измина според него е
генерално една од најуспешните, однсно, најуспешна.
Александар Кузмановски, делегат на КК Олимпик Спорт, истакна дека
има за обрска да информира за одржаното државно училишно првенство,
организирано од општина Аеродром. Тој го подржа предлогот на Миланчо
Черкезов за уважување на претседателот.
Претседателот Драган Стојановски, истакна дека во поглед на
финансиите од Агенцијата за млади и спорт факт е дека е општа економска
криза и се скратило финансирањето на спортот. Тој истакна дека ќе се побара
средба со Директорот на Агенцијата за млади и спорт. Добро е тоа што ќе го
одобрат да го финансираат истото и да го спроведат. Што се однесува за
предлогот на Јован Лазарев за стипендистите до 21 година, предложи да се
стави во Правилникот. Тој го информираше Собранието дека го поканил
директорот на Агенцијата за млади и спорт, Г-дин. Лазар Поповски да биде дел
од екипата која ќе учествува на престојното Европско и Светско првенство за
сениорите. Во поглед на медиумите смета дека е доволна застапеноста,
Наташа Илиевска според него е бренд на Федерацијата и треба повеќе да се
користи за презентација на спортот. Тој го подржа предлогот да се направи
манифестација на 20 годишната работа и 40 години работа на Федерацијата.
Во врска со веб страната на Федерацијата тој образложи дека е ангажиран
лице на кое му било платено но тоа не ја завршило работата, сега повторно е
ангажирано друго лице кое треба да ја изработи веб страната до март масец.
Претседателот Драган Стојановски се сложи со предлогот на Бошко Заборски
да се вклучат резултатите на сениорските репрезентативци. Што се однесува
до Правилникот за избор, финансирање и наградување на државните
репрезентативни селекции, тој истакна дека ќе исратен до клубовите, на
следна тематска конференција усвоен и година дена ќе се работи по тој
правилник. Сегашниот Правилник е на база на предлог на српскиот правилник
даден од Бошко Заборски и Мирче Јанушевски. Тој истакна дека спроведениот
програм за судиите допринело до создавање на тројца добри. Вклучувањето на
Примож Дебенак донесе да натпреварувачите, тренерите и судиите ги научат
судиските правила и доведе до резултати. Тој предложи во извештајот да се
разделат резултатите на децата од 11-14 години од кадетско јуниорските
резултати од настапот на Балканското првенство одржано од 23-25 февруари
2011 година.
Собранието на КФМ, едногласно, ги усвои:
Извештајот за работа на Карате федерацијата на Македонија, за
периодот 01.01.2011 до 31.12.2011 година со забелешка:
да се разделат постигнатите резултати на натпреварувачите од
11-14 години и кадетите и јуниорите на настапот на Балканското
првенство;
да се дополни со резултати од настапот на сениорската
репрезентација на меѓународните натпревари Гранд при на
Сараево и Златен појас на Чачак;
да се дополни со информации за настапот на Наташа Илиевска и
Мартин Несторовски и нивното рангирање на светската ранг
листа;

Точка 4
Претседателот на одборот за контрола Диме Ангеловски истакна дека
Извештајот го доставуваат еднаш годишно и должни се да го достават до
Собранието. Тој е изработен од Претседателот на одборот а даден на увид на
сите членови на Одборот. Тој истакна дека е донесен деловник за работа кој е
приложен до КФМ и ИО. На поканите редовно се јавуваа сите членови освен
Џелал Лата. Тој истакна дека тој бил присутен на сите состаноци на ИО што не
им го скратувал правото и на другите членови на Одборот. Тој информираше
дека е добиен допис од КК Металург за Правилникот за избор, наградување и
финансирање на државните репрезентативни селекции и по разгледувањето,
одборот донесе одлука дека Извршниот одбор донел правилна одлука. Според
тоа барањето на КК Металург е неосновано. Тој замоли да се внимава на
жаргонот и начинот на пишување, бидејќи останува во архивата на
Федерацијата. Контролата на финансиите ја води сервисното сметководство на
СОФКА и одборот констатирал дека е врз постоечките акти. Одборот за
конторла е задоволен од работата на сите учесници каратисти, тренери, судии,
и членови на Извршниот одбор. Тој истакна дека одборот ќе работи само со
директен документ не со анонимни јавувања и усни кажувања.
Собранието едногласно го усвои, Извештајот на Одборот за контрола за
работата на Карате федерацијата на Македонија, за периодот 01.01.2011 до
31.12.2011 година.
Точка 5
Драган Силјановски истакна дека се видливи средствата кои ги вложува
претеседателот на КФМ, но би се заложил за едно тело (или лично
ангажирање) кое би работело во додатно финансирање како извор на
средства. Тој побара да се развои државната програма во однос во кој сегмент
е вложено точно да се знае.
Зоран Ѓорѓески истакна дека точни информација во делот на
меѓународна и домашна програма има во сервисно сметководство на КФМ. Во
однос на предложената комисија е дел на надлежноста на наредниот Извршен
одбор за маркетинг и барање на финансиски средства.
Јован Лазарев истакна дека не изразуваме задоволство што Агенцијата
за млади и спорт ни дава толку малку средства и предложи да се испрати
допис до Агенцијата со следниот текст: „Финасирањето на Агенцијата на млади
и спорт не соодејствува со постигнатите резултати на Карате федерацијата на
Македонија“.
Претседателот Драган Стојановски истакна дека доколку некој најде
финсиски средства да вложи во Федерацијата тој ќе го награди.
Собранието го усвои Финансовиот извештај на Карате федерацијата на
Македонија за 2011 година со завршната сметка, за периодот 01.01.2011 до
31.12.2011 година. Собранието донесе заклучок сервисното сметководство да
направи извештај со раздвојување на ставките на потрошени средства на
домашни и меѓународни натпревари и да се испрати до клубовите.
Точка 6
Претседателот на КФМ, Драган Стојановски, истакна дека ќе предложи
промена на Статутот во делот на изборот претседател кој ќе се однесува да
лицето кое се кандидира за Претседател на Федерацијата, претходно достави
еден месец претходно програма, за да се знае кој се кандидира за
Претседател и да клубовите се запознаат со програмата на кандидатот.

Делегатот на КК Кеикс – Скопје, Елвир Куртановиќ истакна дека веќе 2
години е член на Извршниот одбор и работел со задоволство. Врвни спортски
резултати и Светски и европски лиценцирани судии е периодот кој го
карактеризира изминатиот четиригодишен мандат. Тој истакна дека имал
можност да настапува на ЕП и СП, додека многу натпреварувачи немаа
можност да настапуваат и тоа допринело до губење на кариера. Сега секој
квалитетен натпреварувач бил финансиран, и сите резултати беа наградувани.
Тој истакна дека не значи дека имањето пари ќе ги направат сите работи
добро, но немањето пари сите работи ќе ги направат лошо. Во името на
неговиот клуб и неколку клубови тој истакна дека решиле да поднесат
иницијатива да од Претседателот Драган Стојановски повторно ја побараат
подршката и тој да се кандидира и со исто темпо и елан не води до голем
резултат.
Собранието, од 50 делегати со право на глас на тајно гласање, со 49
гласа „за“, едногласно го избра Драган Стојановски за претседател на Карате
федерацијата на Македонија.
Собранието на предлог на Претседателот Драган Стојановски го избра
Извршниот одбор во следниот состав: Зоран Ѓорѓески, Бесник Мурати, Елвир
Куртановиќ, Саше Арсовски, Ѓоре Дервишев, Алим Хајредини, Горан
Милковски и Александар Туфекчиевски. За предлогот гласаа 48 делегати, еден
делегат беше воздржан. Предлогот Зоран Доневски и Драган Силјановски да
бидат членови на Извршниот одбор не се прифати.
Собранието едногласно ги избра членовите на Одборот за контрола во
следниот состав: Диме Ангеловски – Претседател, Роланд Пахуми и Неат
Шефкети - членови
Претседателот Драган Стојановски истакна дека долго размислувал дали
да прифати повторно да биде претседател на Федерацијата.
Дел од
зацртаните работи ги исполнил а дел не. Тој истакна дека многу работи на се
иницијативи на клубовите. Доброто менаџирање даде свои резултати. Тој
истакна дека не препознаваат во делот на судиите и во делот на резултатите
на натпреварувачите. Според него големо било финансирањето на клубовите
работата на тренерите и натпреварувачите. Во делот на организација на
натпреварите истакна дека има подобра организација. За четиригодишниот
мандат секој клуб доби околу 2-4 илјади страни на извештаи и материјали на
Федерацијата, со што транспарентноста била видлива. Тој истакна дека
резултатите се неповторливи кај сениорите: Иво Цветковски, Огнен Груевски,
Сашко Арсовски, Жарко Арсовски, Наташа Илиевска, кај младите Берат Јакупи,
Бојан Јовановски, Азиз Исмаил, Мартин Петрески. Од вкупните средства на
Федерацијата 30-40 проценти е потрошено за сениорите. Што се однесува до
судиите тој истакна дека после првиот натпревар во Кавадарци каде состојбата
на судењето била страшна тој одлучил да донесе странски судии и Примож
Дебенак како едукатор. Тој истакна дека посебно му е драго што тројцата
судии кои имаа знање ги добија и своите звања. Според него иако не е
поднесена пријава за судии за 4 години би требало ако судијата не суди
коректно и истиот ќе биде отстранет. Може да суди на турнири не и на државни
првенства. Претседателот на Федерацијата, истакна дека во тренерскиот дел
направил малку и дека треба да се донесе стручњак од страна да поработи со
тренерите и натпреварувачите. Што се однесува до Финансискиот дел истакна
дека вложил во федерацијата 345 илјади евра, додека истовремено дал и
повеќе за да помогне на тренери и натпреварувачи и понатаму ќе помага да
остане натпреварувачот да работи со тренерот. Тој истакна деа е во улога на

претседател на КФМ и истовремено помага на поединци и тренери.
Федерацијата според него е солидно присутна во медиумите. Карате
федерацијата според него има најуспешни резултати и е најуспешна
федерација. Според него има одличен квалитет во Струга, Гостивар, Прилеп,
Скопје. Тој истакна дека КК Ронин и тренерите Златко Димоски и Елизабета
Димоска покрај резултатите во кати почнале да покажуваат квалитет и кај
натпреварувачите во борби. Според него резултатотот на сениорско првенство
е посилно од резултатите на деца и кадети и јуниори и неспоредлива е
сениорска медаља со детската.
Претседателот Драган Стојановски истакна дека ќе се одели сума за
судиски дел 5-10 илјади евра, и за тренерите околу 5 – 10 илјади евра.
Натпреварувачите ќе се избираат и финансираат согласно Правилникот за
избор, финансирање и наградување на натпреварувачи.
Според него изборот за претседател со 49 гласа на тајно гласање е голема
обврска за понатамошната работа.
Александар Туфекчиевски истакна дека начинот на финансирање дава
резултати и двете цели се постигнати: врвни резултати и масовноста, и сите
треба да се задоволни, бидејќи преставуваме сериозна спортска организација.
Точка 7
Собранието едногласно ги прими како членка во КФМ, карате клубите КК
Шкумбини – Тетово, КК Тигар 2003 – Беловиште, КК Токаидо – Росоман и КК
Шарпланинев – Јелак – Тетово.
Точка 8
Се отвори дискусија за предлог измените и дополнувањата на
Правилникот за работа на Дисциплинската комисија на КФМ.
Претседателот на КФМ, Драган Стојановски истакна дека промената е како
резултат на последниот настан во Охрид, по писменото барање од тренерот на
клубот да се спречи понатаму вакви случувања. Тој истакна дека дека бил
засрамен од коректноста и толерантноста на тренерот кој не побарал никакви
санкции туку само во иднина да не се случуваат немили ситуации.
Делегатот на КК Металург, Драган Силјановски истакна дека е
дискутабилно татами и гледалиште, бидејќи може да се измеша провокатор
помеѓу публиката кој што намерно ќе наштети.
Делегатот на КК Макпетрол, Бошко Заборски, истакна дека може да
биде намерно направено и цел клуб ќе се казни 2 години. Ако има такви
дејанија тогаш комесарот за безбеност, треба да го спречи тоа и истиот да се
ригорозно казни.
Собранието едногласно го одложи за наредна Тематска конференција
предлогот за Изменување и дополнување на Правилникот за работа на
Дисциплинската комисија на Карате федерацијата на Македонија и ги задолжи
Бошко Заборски и Драган Силјановски да достават соодветни предлози во
врска со промена на Дисциплинскиот правилник.
Точка 9
Драган Силјановски сугерираше дека при лига натпреварите треба да бидат
присутни сите преставници на Федерацијата бидејќи според него преставува
празник за самата Федерација.
Претседателот Драган Стојановски истакна дека тој лично присуствува на сите
натпревари организирани од Карате федерацијата на Македонија а за време

на одржување на Македонската карате лига бил службено отсутен од
Македонија и не можел да присуствува ниту на лигата ниту на прославата
Избор на најуспешни каратисти за 2011 година.
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