
ПРАВИЛНИК  

НА КОМИТЕТОТ ЗА СЛАЛОМ ПРИ КАЈАКАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЈА НА 

МАКЕДОНИЈА 

Член 1 

Комитетот за Слалом во натамошниот текст КОМИТЕТ, го сочинуваат КАЈАКАРСКИТЕ 

КЛУБОВИ за СЛАЛОМ, a Комитетот е член на КАЈАКАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЈА НА 

МАКЕДОНИЈА во натамошниот текст КФМ. 

Член 2 

Името на Комитетот е: КОМИТЕТ ЗА СЛАЛОМ 

Член 3 

Комитетот не е правно лице, но има свои права, обврски и одговорности кои 

произлегуваат од овој правилник и Статутот на КФМ. 

Комитетот го претставува и застапува претседателот на Комитетот, а во негово 

отсуство го заменува најстариот член кој е присутен на состанокот на Комитетот. 

Член 4 

Комитетот делува на територијата на Република Македонија. 

Седиштето на Комитетот е во КФМ-Скопје, Градски Пaрк – Кошаркарска Сала 

Работнички. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА КOMИТЕТОТ 

Член 5 

Основни цели и задачи на Комитетот се: 

- утврдување на заедничката политика со КФМ 

- потикнување и омасовување, развој, унапредување и афирмирање на кајакарството 
на диви води 

- зајакнување на конкурентноста на македонските кајакари во правец на постигнување 
на врвни спортски резултати  

- се грижи и за унапредување на статусот, правата и здравствената заштита на 
Македонските кајакари 

-  координирање и усогласување на програмските активности на комитетот за слалом, 
комисиите и кајакарските клубови. Сите недоразбирања да бидат решавани во 
соодветните органи и тела на Комитетот  

- унапредување, грижа за развој на соработката со републичките спортски федерации, 
други организации и сродни асоцијации со кои што е предвидена спортска соработка 

- создава услови за успешно презентирање на кајакот на диви води во  Република 
Македонија и странство 



-  го развива и усовршува системот на напревари 

- учествува во подготвување и организација на големи меѓународни спортски 
натпревари 

-  врши други работи утврдени со закон, договори и други нормативни акти на КФМ 

 

ЧЛЕНСТВО И ДЕЛУВАЊЕ 

Член 6 

Членови на Комитетот се кајакарските клубови регистрирани за диви води кои имаат 

решение за дејност спорт (во натамошниот текст :Кајакарски клубови). 

Член 7 

Одлука за зачленување во Комитетот, врз основа на претходна оценка за исполнети 

критериуми за здружување донесува Комитетотза Слалом при КФМ. 

Членките должни се да достават: Статут, Решение од Централниот Регистар, решение 

од органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот, кое ќе 

биде доставено до Комитетот, а комитетот ќе ги достави до КФМ 

Член 8 

Статутот и другите општи акти на членките мораат да бидат во согласност со Законот 

за спорт, Законот за здружение и Фондации овој Правилник, и Статутот на КФМ. 

      

Член 9 

Согласно Правилникот на Комитетот за Слалом  членките имаат права и должности: 

-да учествуваат во утврдувањето на заедничката политика 

-да дадат предлози и забелешки на работата на органите на Комитетот  

-преку своите преставници активно учествуваат во работата и одлучувањето во сите 

органи и тела на КФМ 

-да превземаат мерки и активности заради остварувањата на целите и задачите на 

Комитетот 

-да се залагаат за доследно спроведување на одлуките, ставовите и заклучоците на 

Комитетот 

-да користат други права и вршат други должности, кои им припаѓаат врз основа на 

овој Правилник и другите акти на Комитетот 

-да учествуваат во системот на натпревари. 

 



Член 10 

Комитетот е должен во рамките на своите права и должности сите мислења, сугестии 

предлози и иницијативи на членките да ги разгледа во своите органи и за тоа да 

завземе соодветни ставови. 

Комитетот може да одлучи за определени стратешки прашања да одреди претходна 

јавна расправа. 

Член 11 

Својството на членка во Комитетот може да престане: 

-со истапување од Комитетот; 

-ако не ги исполнува критериумите утврдени во член 6 на овој Правилник; 

-не плаќа членарина, не ги почитува одредбите од Правилникот и другите општи акти 

на Комитетот; 

Членката на која по било која основа и престанало тоа својство, должна е да ги 

исполни сите обврски кон Комитетот. 

Членка на Комитетот заради немање спортски активности во Комитетот во текот на 

една година (учествуво на две државни првенства со минимум пет /5/ 

натпреварувачи), го губи правото на одлучување во сите тела и органи на Комитетот 

во текот на една наредна година. 

КОМИСИИ НА КОМИТЕТОТ 

Член 12 

Комисии на Комитетот се: 

-Стручен совет од три(5)члена 

-Судиска комисија од три(3)члена 

-Натпреварувачка комисија од три(3)члена 

- Регистарциона комисија од три (3)члена 

- Дисциплинска комисија од три (3)члена 

- Комисија за финансии и маркетинг од три(3)члена 

Член 13 

Мандатот на членовите на Комисиите трае четири(4) години. 

Членовите на Комисиите и нивните Претседатели се бираат внатре во Комитетите на 

предлог на секој Кајакарски Клуб.  



Правата, обрските и одговорностите на Комисиите, нивното поле на делување се 

регулираат со посебен Правилник за секоја Комисија. 

Комитетите во кајак слалом должен е да поднесе до Извршниот Одбор на КФМ; 

 Предлог Програма и финансов план за една година; 

 Предлог Годишен извештај за работата и финансов извештај; 

 Календар за натпревари во РМ; 

 Календар на Меѓународни натпревари; 

 Регистрирани кајакари; 

 Критериуми за состав на репрезентација; 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 

Член 14 

За Претседател ќе биде избран оној кандидат што ќе добие повеќе гласови од 

присутните членови, со мандат од (4) четири години. Право на глас имаат првите 5 

клуба, а секој клуб може да даде свој предлог. 

Претседателот за својата работа одговара пред Комитетот. 

Претседателот се бира  од редовите на особено истакнати спортски работници и 

стручни лица од областа на кајакарскиот спорт. 

Со цел за непречено работење и поголема ефикасност во донесување на одлуки на 

Комитетот и заради обезбедување потребно мнозинство, односно потребен минимум 

присутни членови од значење за донесување на одлуките, спречениот член на, може 

да овласти со полномошно друго лице, но со претходно дадено одобрение од 

матичниот клуб за издаденото полномошно.  

Доколку има итност за донесување на одлука, согласно член 3 точка11 од законот за 

здружение и фондации “ОДЛУЧУВАЊЕ БЕЗ ПРИСУСТВО“ од законот за здружение и 

фондациие начин преку кој членовите на ИО може да се изјаснат и донесат валидна 

одлука без одржување на седница, а преку телефонска конференција, електронска 

пошта, потпишување на акт или друг начин  уреден со статутот на  Федерацијата, се 

консултираат со Претседателот, а одлуката мора на првата редовна седница истата 

да ја верификуваат. 

Член 15 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

 Го претставува и застапува Комитетот; 

 Свикува и претседава на состанокот со Комитетот; 

 Ги потпишува Правилниците што ги донесува Комитетот; 

 Претседателот на Комитетот е Потпретседател на КФМ и член во Извршниот 

Одбор на КФМ 



 СЕЛЕКТОР И ТРЕНЕР НА ДРЖАВНАТА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА: 

Член 16 

Комитетот избира селектори и тренери на државната репрезентација во кајак-кану 

слалом според нивните правилници, посебно за мажи посебно за жени, со надомест 

на професионален или на аматерски однос. 

Член 17 

 Селекторите и тренерите на државната репрезентација се избираат на период од 

четири (4) години, во својот Комитет за слалом, по правило за четиригодишен 

олимписки циклус, со право на повторен избор, а може и за пократок временски 

период. 

Селекторите и Тренерите мораат да имаат завршено Вишо образование во делот на 

спортот. 

Член 18 

Делокругот, надлежноста, правата и обврските, постапката и начинот на ангажирање 

се регулираат со посебен правилник на Комитетот за репрезентацијата на Македонија 

во кајак слалом. 

НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА 

Член 19 

За постигнување резултати во развојот и унапредувањето на кајакарскиот спорт во 

Република Македонија, по повод годишнини и јубилеи, Комитетот во соработка со КФМ 

доделува признанјиа на спортисти, спортски тренери заслужни работници и др. 

Признанијата се доделуваат согласно изготвен Правилник. 

Член 20 

На прогласените пет(5) најдобри кајакари-ки сениори, пет(5) најдобри кајакари-ки 

младинци, најдобар кајакарски клуб и тренер за тековната година во кајак слалом, 

КФМ и Комитетот им доделуваат соодветни награди. Рангирањето на спортистите, 

клубовите и тренерите се врши врз основа на изготвен Правилник. 

ЧЛАНАРИНИ 

Член 21 

Членовите на Комитетот односно Клубовите се задолжени да плаќаат годишна 

чланарина во Комитетот во висина од 3.000,оо денари која ќе биде предуслов за нивно 

учество на натпреварите кои ги организира Комитетот. 

Чланарината се уплаќа на жиро с-ка на КФМ, истите ќе бидат искористени за исплата 

на судии, патувања на членовите на клубовите на состаноци. 



Клубот кој нема да ја уплати предвидената сума нема да учествува во работата на 

Комитетот и КФМ и нема да има право на настап на натпреварите во тековната 

година. 

Средствата најдоцна треба да се уплатат до 1 Јануари за тековната година. 

СТАРТНИНА 

Член 22 

Клубовите пред секој натпревар со пријавата на своите натпреварувачи треба да 

уплати на сметката на КФМ 50 денари за секој натпреварувач. 

Клубот кој нема да ја уплати предвидената сума нема да има право на настап на 

тековниот натпревар. 

ПРЕСТАНОК НА РАБОТА НА КОМИТЕТОТ 

Член 23 

Комитетот престанува со работа: 

-ако е донесена одлука на Состанок на Комитетот или на Собранието на КФМ 

со двотретинско мнозинство; 

-ако бројот на членки се намали под бројот определен за основање најмалку 5 

клуба; 

-ако се утврди дека Комитетот престанал со работа; 

-во други случаи определени со овој Правилник и Статутот на КФМ. 

Член 24 

Овој Правилник влегува во сила со денот на неговото донесување. 

Претседател на Комитет за Слалом 

Најдановски Маријан 

 

 

  

 

 

 

 

 


