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ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА СТАТУТОТ НА ФФМ

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА на Управен одбор бр. 0202-2466/4 од
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Член 43

(1)Кандидатот за  Претседател,  член на орган или тело на ФФМ мора кумулативно да ги исполнува 

следните услови:

1. Да е државјанин на Република Македонија најмалку 10 години;

2. Да e целосно деловнo способен и да има наполнето најмалку 18 години;

3. Активно да учествува/л во активностите на фудбалската организација; како нејзин член ;

4. Во периодот на избор да не е суспендиран, и да не издржува мерка забрана на вршење

функција, изречена или потврдена од орган на ФФМ, УЕФА и ФИФА;

5. Да не е исклучен од членство.

(2)Покрај наведените услови кандидатите  за Претседател на ФФМ и членови на Управен одбор на 

ФФМ,  треба да  достават и потврда за неосудуваност  за кривични дела  за кои се изрекува казна 

затвор во траење подолго од 6(шест) месеци.

(3)Кандидатот за Претседател, во годината кога му завршува мандатот, не смее да ја надмине 

возраста определена како највисока, согласно позитивните законски прописи кои го уредуваат и 

регулираат правото на остварување на старосна пензија.

(4)Управниот одбор може да определи дополнителни критериуми за членство  во постојаните и ад-

хок комисии. 

43, 53, 65 , 86, 91 и 91 б 
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член 43 би гласел:

(1)Кандидатот за Претседател, член на орган или тело на ФФМ мора кумулативно да ги

исполнува следните услови:

1. Да е државјанин на Република Македонија најмалку 10 години;

2. Да e целосно деловнo способен и да има наполнето најмалку 18 години;

3. Активно да учествува/л во активностите на фудбалската организација;

4. Во периодот на избор да не е суспендиран, и да не издржува мерка забрана на вршење

функција, изречена или потврдена од орган на ФФМ, УЕФА и ФИФА;

5. Да не е исклучен од членство.

(2)Покрај наведените услови кандидатите за Претседател на ФФМ и членови на Управен

одбор на ФФМ, треба да достават и потврда за неосудуваност за кривични дела за кои се

изрекува казна затвор во траење подолго од 6(шест) месеци.

(3)Кандидатот за Претседател, во годината кога му завршува мандатот, не смее да ја

надмине возраста определена како највисока согласно позитивните законски прописи кои го

уредуваат и регулираат правото на остварување на старосна пензија.

(4)Управниот одбор може да определи дополнителни критериуми за членство во

постојаните и ад-хок комисии.
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Член 53

Бројот на мандатите во Генералното собрание се утврдува на изборното собрание и истиот е 

константен за време на еден изборен циклус од 4 години.

Бројот на мандатите може да се зголеми односно намали во следните случаи:

- при избор на Претседател согласно член 91 став 4 и член 91 б од овој Статут;

- при престанок на функцијата Претседател согласно член 91 став 4 и член 91 б од овој Статут;

- при прием на нова членка;

- при исклучување на членка;

При исцрпување на листата на делегати за замена , истата не се надополнува.

На членката под суспензија за времетраење на суспензијата и мирува правото на учество во

работатата во собранието.

43, 53, 65 , 86, 91 и 91 б 
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член 53 би гласел:

(1)Бројот на мандатите во Генералното собрание се утврдува на изборното собрание и

истиот е константен за време на еден изборен циклус од 4 години.

(2)Бројот на мандатите може да се зголеми односно намали во следните случаи:

- при избор на Претседател согласно член 91 став 4 и член 91 б од овој Статут;

- при престанок на функцијата Претседател согласно член 91 став 4 и член 91 б од овој Статут;

- при прием на нова членка;

- при исклучување на членка;

(3)При исцрпување на листата на делегати за замена , истата не се надополнува.

(4)На членката под суспензија, за времетраење на суспензијата и мирува правото на

учество во работатата во собранието.
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Избор на Претседател

Член 65

Изборот на Претседател на ФФМ се врши по позиција.

Кога за функцијата Претседател има само една кандидатура, Претседателот може да се избере со

акламација и/или мнозинство од вкупниот број на присутни делегати на Собранието на ФФМ.

Кога се избира Претседател помеѓу два и повеќе кандидати, за избор во првиот круг потребно е  

мнозинство од вкупниот број на делегати на Собранието на ФФМ. 2/3 квалификувано мнозинство од 

присутните делегати.

За избор во вториот или секој нареден круг, изборот е извршен доколку за кандидатот се изјасниле

повеќе од половината од присутните делегати.

Доколку изборниот процес е нужно да се одвива во повеќе кругови а ниеден кандидат не го освоил

потребното мнозинство на гласови, во секој нареден круг кандидатот со најмал број на гласови

отпаѓа од изборната трка, кандидатот што останал е избран за Претседател.

43, 53, 65 , 86, 91 и 91 б 



Вонредно Генерално собрание на ФФМ 
09.12.2018 година

член 65 би гласел:

(1)Изборот на Претседател на ФФМ се врши по позиција.

(2)Кога за функцијата Претседател има само една кандидатура, Претседателот може да се избере со

акламација и/или мнозинство од вкупниот број на делегати на Собранието на ФФМ.

(3)Кога се избира Претседател помеѓу два и повеќе кандидати, за избор во првиот круг  потребно е 

мнозинство од вкупниот број на делегати на Собранието на ФФМ.

(4)За избор во вториот или секој нареден круг, изборот е извршен доколку за кандидатот се

изјасниле повеќе од половината од присутните делегати.

(5)Доколку изборниот процес е нужно да се одвива во повеќе кругови а ниеден кандидат не го

освоил потребното мнозинство на гласови , во секој нареден круг кандидатот со најмал број на

гласови отпаѓа од изборната трка, кандидатот што останал е избран за Претседател.
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Член 86

Комисијата за избори и верификација е колегијален орган.

Изборот на членовите на Комисијата го врши Генералното собрание на предлог на Управниот одбор

на ФФМ .

Комисијата полноважно заседава во полн состав и одлуките ги носи со мнозинство на гласови од

присутните членови. За полноважно одлучување на Комисијата потребно е присуство на повеќе од

половината од вкупниот број на членови.

Комисијата, одлуките ги носи со мнозинство на гласови од присутните членови.

43, 53, 65 , 86, 91 и 91 б 
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член 86 би гласел:

(1)Комисијата за избори и верификација е колегијален орган.

(2)Изборот на членовите на Комисијата го врши Генералното собрание на предлог на Управниот

одбор на ФФМ .

(3)За полноважно одлучување на Комисијата потребно е присуство на повеќе од половината од

вкупниот број на членови.

(4)Комисијата, одлуките ги носи со мнозинство на гласови од присутните членови.
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Член 91

На предлог на надлежен орган на членките на ФФМ, Претседателот на ФФМ го избира Генералното собрание од

редот на делегатите на Генералното собрание, во пропишана постапка согласно утврдените критериуми во овој

Статут.

Во случај членките на ФФМ во своите статути да немаат определено надлежен орган, за надлежен орган се смета

собранието на членката.

Со изборот за функцијата Претседател на ФФМ, на Претседателот не му престанува функцијата делегат на

собранието на ФФМ.На кандидатот за Претседател на ФФМ од редот на утврдените делегати, по изборот на

функцијата Претседател на ФФМ не му престанува функцијата делегат на собранието на ФФМ.

Кандидатот за Претседател на ФФМ кој не е од редот на утврдените делегати на собранието, по изборот на

функцијата Претседател на ФФМ се стекнува со делегатски статус.

За исполнетоста на критериумите на кандидатите за претседател одлучува Комисијата за избори и верификување.

Претседателот на ФФМ по функција е Претседател на Генералното собрание и Претседател на Управниот одбор на

ФФМ.

Претседателот на ФФМ кој се стекнал со делегатскиот статус по изборот за Претседател на ФФМ, во случај на

престанок на функцијата Претседател на ФФМ пред истекот на мандатот, го губи делегатскиот статус.

Мандатот на Претседателот на ФФМ согласно одредбите на овој Статут изнесува 4 (четири) години со право на

повторен избор.

43, 53, 65 , 86, 91 и 91 б 
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член 91 би гласел:

(1)На предлог на надлежен орган на членките на ФФМ, Претседателот на ФФМ го избира Генералното собрание,во

пропишана постапка согласно утврдените критериуми во овој Статут.

(2)Во случај членките на ФФМ во своите статути да немаат определено надлежен орган, за надлежен орган се смета

собранието на членката.

(3)На кандидатот за Претседател на ФФМ од редот на утврдените делегати, по изборот на функцијата Претседател на

ФФМ не му престанува функцијата делегат на собранието на ФФМ.

(4)Кандидатот за Претседател на ФФМ кој не е од редот на утврдените делегати на собранието , по изборот на

функцијата Претседател на ФФМ се стекнува со делегатски статус.

(5)За исполнетоста на критериумите на кандидатите за претседател одлучува Комисијата за избори и верификување.

(6)Претседателот на ФФМ по функција е Претседател на Генералното собрание и Претседател на Управниот одбор на

ФФМ.

(7)Претседателот на ФФМ кој се стекнал со делегатскиот статус по изборот за Претседател на ФФМ, во случај на

престанок на функцијата Претседател на ФФМ пред истекот на мандатот, го губи делегатскиот статус.

(8) Мандатот на Претседателот на ФФМ согласно одредбите на овој Статут изнесува 4 (четири) години со право на

повторен избор.
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нов член 91 б кој гласи:

(1)Во случај на престанок на функцијата Претседател на ФФМ пред истекот на мандатот, се

спроведува вонреден избор на Претседател на ФФМ за преостанатото времетраење на мандатот.

(2)На предлог на надлежен орган на членките на ФФМ, Претседателот на ФФМ го избира

Генералното собрание, во пропишана постапка согласно член 91 и утврдените критериуми во овој

Статут.

(3)Исклучок од став 2 на овој член претставуваат членките на ФФМ кои дале предлог за член на УО

кој е избран од страна на Генералното собрание.

(4)Членките од претходниот став, за кандидат за Претседател на ФФМ имаат право да го предложат

единствено избраниот член на Управниот одбор.

(5)Доколку во период од 6 месеци, пред одржување на Вонредното изборно генерално собрание за

избор на Претседател на ФФМ, на членовите на Управниот одбор им престане мандатот, врз основа

на член 99 став 1 алинеа 3,4 и 5 од овој Статут, членката која го предложила членот на Управниот

одбор, не може да го користи стекнататото право од став 4 на овој член, ниту може да предложи

друг кандидат за Претседател.

43, 53, 65 , 86, 91 и 91 б



Вонредно Генерално собрание на ФФМ 
09.12.2018 година

Усогласување на измените направени во член 65 став 2 и 3:
2)Кога за функцијата Претседател има само една кандидатура, Претседателот може да

се избере со акламација и/или мнозинство од вкупниот број на делегати на

Собранието на ФФМ.

(3)Кога се избира Претседател помеѓу два и повеќе кандидати, за избор во првиот 

круг  потребно е мнозинство од вкупниот број на делегати на Собранието на 

ФФМ.

со одредбите од член 62 на Статутот на ФФМ 
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Усогласување со измените направени во член 65 став 1 и 2 со одредбите од член 62
кој  го уредува потребниот кворум за усвојување на одлуки

Член 62 (измени во став 2, нов став 4)

(2) Исклучок од основното правило за донесување на одлуки е гласањето по подолунаведените

точки на дневниот ред, за чие усвојување потребно е квалификувано мнозинство од 2/3 од

присутните делегати и тоа:

- измени и дополнувања на Статутот;

- избор на Претседател во прв круг ;

- исклучување на членка;

(3) За усвојување на точките на дневен ред: доверба на Претседател и Управен одбор и анализа

на условите за распуштање и распуштање на ФФМ,потребно е квалификувано мнозинство од 2/3 од

вкупниот број на делегати кои ги претставуваат членките.

(4) За избор на Претседател во прв круг потребно е мнозинство на повеќе од половината од

вкупниот број на делегати кои ги претставуваат членките на ФФМ.

62
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Член 62 би гласел:

(1)Основно правило е Собранието одлуките да ги носи со мнозинство од присутните делегати.

(2)Исклучок од основното правило за донесување на одлуки е гласањето по подолунаведените точки

на дневниот ред, за чие усвојување потребно е квалификувано мнозинство од 2/3 од присутните

делегати и тоа:

- измени и дополнувања на Статутот;

- исклучување на членка;

(3)За усвојување на точките на дневен ред: доверба на Претседател и Управен одбор и анализа на

условите за распуштање и распуштање на ФФМ,потребно е квалификувано мнозинство од 2/3 од

вкупниот број на делегати кои ги претставуваат членките.

(4)За избор на Претседател во прв круг потребно е мнозинство на повеќе од половината од

вкупниот број на делегати кои ги претставуваат членките на ФФМ.
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ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА 
СТАТУТОТ НА ФФМ

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА на Управен одбор бр. 0202-
2466/5 од

09.11.2018 год.

Предлог измена на одредбите на  членовите:
92, 93, 95,109 ,110 и 112
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Член 92

Претседателот на ФФМ ги има следните надлежности:

- (1)претседава со седниците на Генералното собрание и ги потпишува актите и одлуките на Генералното 

собрание;

- (2)ги свикува, предлага дневен ред и  претседава со седниците на Управниот одбор и Одборот за итност и 

ги потпишува сите акти и одлуки кои произлегуваат од работењето на овие органи;

- (3)им доделува на членовите на УО координативни задачи и  функција на претседавач во постојаните и ад-

хок комисии на УО; 

- (4)го следи спроведувањето на одлуките донесени од Генералното собрание, Управниот одбор и  Одборот 

за итност на ФФМ;

- (5)ја следи работата на статутарните органи  во насока на остварување на целите утврдени во овој Статут;

- (6)предлага потпретседатели на Управниот одбор на ФФМ;

- (7)ја следи  и раководи со работата на административниот орган на ФФМ;

- (8)предлага избор и разрешување на Генералниот секретар и менаџерската структура на ФФМ;

Останатите надлежности на Претседателот се  уредени во Правилникот  за организација на ФФМ.

92, 93, 95,109 ,110 и 112
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член 92 би гласел:

(1)Претседателот на ФФМ ги има следните надлежности:

- претседава со седниците на Генералното собрание и ги потпишува актите и

одлуките на Генералното собрание;

- ги свикува, предлага дневен ред и претседава со седниците на Управниот одбор и

Одборот за итност и ги потпишува сите акти и одлуки кои произлегуваат од работењето

на овие органи;

- им доделува на членовите на УО координативни задачи и функција на претседавач

во постојаните и ад-хок комисии на УО;

- го следи спроведувањето на одлуките донесени од Генералното собрание,

Управниот одбор и Одборот за итност на ФФМ;

- ја следи работата на статутарните органи во насока на остварување на целите

утврдени во овој Статут;

- предлага потпретседател на Управниот одбор на ФФМ;

- ја следи и раководи со работата на административниот орган на ФФМ;

- предлага избор и разрешување на Генералниот секретар и менаџерската структура

на ФФМ;

(2)Останатите надлежности на Претседателот се уредени во Правилникот за

организација на ФФМ.
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Член 93

Во случај на привремена или трајна спреченост на Претседателот да ја извршува функцијата

Претседател на УО и Одборот за итност, функцијата на предлог на Претседателот или УО, ја

извршува еден од Потпретседателите Потпретседателот, до престанување на околностите кои

довеле до спреченоста на извршувањето на функцијата.

Доколку спреченоста на извршување на функцијата трае повеќе од 6(шест) месеци, се

закажува седница на Генералното собрание, редовна или вонредна, со цел избор на

Претседател на ФФМ за преостанатото времетраење на мандатот.

92, 93, 95,109 ,110 и 112
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член 93 би гласел:

(1)Во случај на привремена или трајна спреченост на Претседателот да ја извршува

функцијата Претседател на УО и Одборот за итност, функцијата на предлог на

Претседателот или УО, ја извршува Потпретседателот, до престанување на околностите

кои довеле до спреченоста на извршувањето на функцијата.

(2)Доколку спреченоста на извршување на функцијата трае повеќе од 6(шест)

месеци, се закажува седница на Генералното собрание, редовна или вонредна, со цел

избор на Претседател на ФФМ за преостанатото времетраење на мандатот.
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Член 95

Управниот одбор брои 15 члена и го сочинуваат:

- Претседател

- потпретседатели

- 12 13 члена

По исклучок согласно член 70 од овој Статут, Управниот одбор може да брои најмногу 19

члена.

Претседател на Управниот одбор е Претседателот на ФФМ.

Членовите на УО на конститутивната седница на предлог на Претседателот од сопствените

редови бираат потпретседатели.

92, 93, 95, 109 ,110 и 112
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член 95 би гласел:

(1)Управниот одбор брои 15 члена и го сочинуваат:

- Претседател

- потпретседател

- 13 члена

(2)По исклучок согласно член 70 од овој Статут, Управниот одбор може да брои најмногу 19

члена.

(3)Претседател на Управниот одбор е Претседателот на ФФМ.

(4)Членовите на УО на конститутивната седница на предлог на Претседателот од сопствените

редови бираат потпретседател.
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Член 109

Управниот одбор има надлежност да одлучува за сите прашања за кои не се надлежни 

останатите статутарни органи меѓу кои:

- (20) на предлог на Претседателот избира потпретседатели на УО;

член 109 став 1 алинеа 20 би гласел:  

(1)Управниот одбор има надлежност да одлучува за сите прашања за кои не се надлежни

останатите статутарни органи меѓу кои:

- (20) на предлог на Претседателот избира потпретседател на УО;

92, 93, 95,109 ,110 и 112
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Член 110

Одборот за итност е тело на Управниот одбор составено од 3(три) члена : Претседател, еден од

потпретседателите потпретседател и еден член на УО определен од Претседателот.

Во случај на отсуство на потпретседателот од став 1 на овој член , Претседателот го повикува

другиот потпретседател, а во случај на спреченост, повикува друг член на Управниот одбор.

Одборот за итност одлучува помеѓу две седници на Управниот одбор за итни прашања кои се

во надлежност на Управниот одбор.

Одборот за итност го свикува и со него претседава Претседателот.

92, 93, 95,109 ,110 и 112
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член 110 би гласел:

(1)Одборот за итност е тело на Управниот одбор составено од 3(три) члена : Претседател,

потпретседател и еден член на УО определен од Претседателот.

(2)Во случај на отсуство на потпретседателот од став 1 на овој член , Претседателот повикува

друг член на Управниот одбор.

(3)Одборот за итност одлучува помеѓу две седници на Управниот одбор за итни прашања кои

се во надлежност на Управниот одбор.

(4)Одборот за итност го свикува и со него претседава Претседателот.
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Член 112

Во случај на судир на интереси било кој член на Одборот за итност треба да се изземе од 

одлучување, самостојно или по службена должност.

Во случај на судир на интереси на  Претседателот, со Одборот за итност претседава 

потпретседателот.

Во случај на судир на интереси на  Претседателот и  потпретседателот од член 110 став 1 на 

овој Статут, со Одборот за итност претседава другиот потпретседател. највозрасниот член на 

УО.

Во случај на спреченост на другиот потпретседател, со Одборот за итност претседава членот на 

УО со најдолго искуство како член на УО ,а во одлучувањето учествува уште еден член на 

предлог на Претседателот.

92, 93, 95,109 ,110 и 112
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член 112 би гласел:

(1)Во случај на судир на интереси било кој член на Одборот за итност треба да се изземе од 

одлучување, самостојно или по службена должност.

(2)Во случај на судир на интереси на  Претседателот, со Одборот за итност претседава 

потпретседателот.

(3)Во случај на судир на интереси на  Претседателот и  потпретседателот од член 110 став 1 на 

овој Статут, со Одборот за итност претседава највозрасниот член на УО.
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