ЗАПИСНИК
од седницата на Собранието на Националната спортска федерација на глуви на
Македонија (НСФГМ) одржана на 29.05.2013 година со почеток во 10 часот.
Присутни: Тихо Русовски, Мехмет Фикрет, Маркова Маја, Мартин Ангелов,
Илиевски Илија, Владо Трнинков, Љупчо Грозданов, Стојан Мицоски, Рифат
Шаљиќ, Нанчо Трајанов, Демир Зехран, Мирвета Демировска, Живко
Трајкоски, Дамир Розман – Генерален секретар на НСФГМ, Васко Марков –
претседател на НСГНРМ, Никола Огненов и Лиза Стојановска – толкувач на
знаковен јазик.
Отсатни: Роберт Абази, Милош Наумовски, Зоран Ѓиков, Ружа Мишева,
Оливер Пејчиќ, Орце Ацески, Богољуб Андреески, Ристе Николов, Василка
Шандор, Лазри Али и Спирковски Драган.
Откако беше констатиран кворум за работа седницата ја отвори и водеше
претседателот на НСФГМ, Тихо Русовски.
Пред утврдување на дневниот ред претседателот Тихо Русовски ги замоли
Никола Огненов и Нанчо Трајанов да ги примат плакетите за посебен придонес и
поддршка на НСФГМ, во времето кога Никола Огненов ја извршувал функцијата
претседател на НСГНРМ и Нанчо Трајанов, функцијата претседател на НСФГМ.
По врачување на плакетите, Никола Огненов во своето обраќање упати
голема благодарност до НСФГМ истакнувајќи дека е пријатно изненаден. Тој
понатаму истакна дека, во периодот кога бил претседател на НСГНРМ, а тоа се 12
години поминати на оваа функција, ја пружал својата максимална поддршка на
спортот на глувите лица, во рамки на своите можности и со финансика поддршка
од страна на НСГНРМ, од причина што НСФГМ била нова организација и
неможела да обезбеди свое постојано финансирање. Тој информира дека со
заеднички залагања во овој период е донесен Законот за врвен спорт, со кој лицата
со инвалидност се изедначиле со останатите спортисти, а тоа значо дека сите
бенефиции, односно стипендии кои се доделуваат за постигнати високи резултати
на европско, светско првенство или со учество на Олимпијада, согласно утврдените
критериуми важат и за овие лица. Како позитивен пример го наведе успехот на
пливачот Андреј Стојановски кој согласно Законот за спорт успеал да оствари
право на стипендија. Се надева дека и понатаму успешно ќе се работи на полето на
спортот, ќе се дава максимална поддршка на глувите спортисти и ќе се
постигнуваат значајни резултати во различни дисциплини.
За седницата на Собранието беше предложен и едногласно усвоен следниот:
ДНЕВЕН РЕД
1. Избор на работно претседателство;
2. Избор на записничар и оверувачи на записникот;
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3. Извештај за работа во мандатен период 2009/13 година;
4. Одлука за распишување избори за наредниот четиригодишен мандат;
5. Информација околу подготовките за учество на Летните олимписки игри за
глуви, Софија 2013 година;
6. Тековни прашања.
АД-1: Избор на работно претседателство:
За Собранието на НСФГМ едногласно беше избрано Работно
претседателство во состав: Тихо Русовски, Маја Маркова и Дамир Розман.
АД-2: Избор на записничар и оверувачи на записникот:
За записничар беше предложена и едногласно избрана Билјана Митровиќ, а
за оверувачи на записникот беа предложени и едногласно избрани Фикрет Мехмед
и Милош Наумовски.
АД-3: Извештај за работа во мандатен период 2009/13 година:
Извештајот за работа во мандатниот период 2009/13 година беше разгледан
и едногласно усвоен од Собранието на НСФГМ.
АД-4: Одлука за распишување избори за наредниот четиригодишен мандат:
Во врска со четвртата точка од дневниот ред претседателот Тихо Русовски
информора дека истата е предвидена со оглед на тоа дека истекува мандатот на
органите на НСФГМ, вклучително и Собранието на НСФГМ и од оваа причина
треба да се донесе одлука за распишување на редовни избори.
Генералниот секретар, Дамир Розман информира дека бидејќи минатиот
изборен циклус имало проблеми при спроведување на изборите, од таа причина
изборите се одржале со двомесечно задоцување, а правило е сите спортски
федерации изборите да ги спроведуваат по завршување на Олимписките игри. Тој
предложи по завршување на Летните олимписки игри за глуви сите здруженија да
го спроведат изборниот процес на локално ниво согласно известувањето доставено
од НСФГМ.
Во врска со ова се предлага измени и дополнување на Статутот на НСФГМ
во делот кој го одредува бројот на членови на двата органа, со оглед на тоа дека
препорака на Сојузот на спортски федерации е бројот на членови на Собранијата
на сите спортски федерации да не биде поголем од 21, а бројот на Извршниот
одбор да не е поголем од 7 делегати, заради поголема ефикасност во работата.
Нанчо Трајанов предложи да се предвиди критериум, при спроведување на
изборите на локално ниво претседателите на локалните спортски здруженија на
глуви, да не можат да бидат предлагани за делегати во Собранието на НСФГМ.
Претседателот на НСГНРМ, Васко Марков во својата дискусија истакна
дека предлозите кои ги дава Нанчо Трајанов требало да ги реализира во времето
кога тој ја извршувал функцијата претседател на НСФГМ и смета дека нема
потреба од дадениот предлог и претседателите на сојузите треба да имаат право да
бидат предлагани и делегирани во Собранието на НСФГМ.
Нанчо Трајанов констатира дека многу членови не се информирани доволно
за Статутот на НСФГМ, осврнувајќи се на тоа дека бил критикуван за време на
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Државното првенство во шах, одржано во Струмица, покрај другото дека е
деструктивен и покрај тоа што неговата желба од секогаш била, спортот на глувите
да се подигне на повисоко ниво.
Во врска со информацијата поврзана со проблемот настанат на Државното
првенство во шах, претседателот Тихо Русовски информира дека тој не превземал
никакви активности, по информацијата добиена од секретарот на ЗГН Струмица
дека со Нанчо Трајаниов нема никаков проблем, на што Стојан Мицовски додаде
дека според информацијата која ја имал добиено, оспорено било дека Нанчо
Трајанов е делагат на ЗГН Струмица.
Претседателот на НСГНРМ, Васко Марков апелираше до присутните да се
држат до точките на дневниот ред на седницата, а што се однесува до Нанчо
Трајанов, на списокот изготвен од страна на секретарот на ЗГН Струмица за
присутни учесници не бил евидентиран. Во врска со предлогот за намалување на
бројот на членови на Собранието и Извршниот одбор на НСФГМ, тој истакна дека
овој предлог го поддржува, изнесувајќи го примерот со Европската Унија на глуви,
која поради светската економска криза го намалила бројот на Управниот одбор на
вкупно 5 члена.
По водените дискусии Собранието на НСФГМ донесе едногласна
одлука за измени и дополнување на Статутот на НСФГМ, со која Собранието
на НСФГМ ќе брои 21 член, а Извршниот одбор 7 члена.
Собранието на НСФГМ донесе едногласно одлука на крајот на месец
ноември 2013 година да се распишат избори во НСФГМ.
АД-5: Информација околу подготовките за учество на Летните олимписки
игри за глуви, Софија 2013 година:
Воведно ислагање по петатта точка даде генералниот секретар Розман
Дамир информирајќи го Собранието на НСФГМ дека за последната Олимпијада на
глуви одржана во Тајпеј, дел од финансиските средства за учество на истата биле
обезбедени преку Агенцијата за млади спорт, помош во опрема била добиена од
Македонскиот олимписки комитет, а најголемата финансиска поддршка била
обезбедена преку НСГНРМ. Што се однесува за Летната олимпијада која ќе се
одржаи во Бугарија, Агенцијата за млади спорт веќе има донесено одлука дека нема
да префрла финансиски срества на федерациите за ваква намена, освен помош која
е наменета исклучиво на име на лица за што има и реакција упатена од НСФГМ до
АМС. Реагирано е од причина што доделените финансиски средства се наменски за
подготовки во висина од 280.000 ден, од кои по 40 000 за тренерите за багминтон и
пливање и за спортистите во овие спортови (100.000 денари се наменети за
пливачот и по 50.000 ден. за двајцата натпреварувачи во багминтон). Тој
информира дека средствата се веќе префрлени на лицата за кои се наменети, освен
за едниот натпреварувач во багминтон на кој му сугерирал да не брза со исплатата
на средствата. Покрај ова укинати се и финансиските средства кои биле доделувани
за покривање на трошоците за стручно лице. Од оваа причина тој најави дека
неговиот ангажман ќе биде исклучиво за учесниците во атлетика и за едниот
натпреварувач во багминтон. Генералниот секретар истакна дека НСФГМ се
обратила во многу надлежни институции за обезбедување на финансиски средства
за учество на Олимпијадата за глуви, но за жал и покрај напорите правени и од
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страна на претседателот на НСГНРМ, Васко Марков, од страна на Министерството
за финансии повратната информација е дека Агенцијата за млади и спорт е
надлежна за ова прашање, Министерството за труд и социјална политика издвоило
финансиски средства само во износ од 30.000 денари, а од МОК повратната
информација е дека НСФГМ не е нивна членка. По комуникацијата со
преставниците на МОК на кои им било потенцирано дека НСФГМ за овој нивни
став ќе ја извести целата македонска јавност преку средствата за информирање,
последната нивна информација е да не се превземаат вакви чекори и дека ќе
обезбедат прием на преставници на НФСГМ. Тој истакна дека не очекува МОК
финансиски да го поддржи учеството на глувите на Олимпијадата, бидејќи тоа не
го направиле ниту за учесниците на Параолимпијадата во Лондон, но можеби ќе
обезбедат дел од потребната опрема. Дамир Розман информира дека НФСРИМ –
МПК за Параолимпијадата во Лондон исто така не добила финансиска поддршка
од АМС, но затоа по постигнување на високите резултати биле соодветно
наградени и тоа и Оливера Наковска Бикова како носител на златен медал и
Бранимир Јовановски како нејзин тренер. Ова значи дека доколку некој од глувите
спортиси постине висок резултат на Олимпијадата за глуви во Бугарија ќе биде
соодветно награден и ќе добие право на стипендија согласно условите предвидени
со Законот за спорт. Тој истакна дека мора да се направат ситре напори и да се
обезбедат потребните финансиски средства за учество на Олимпијадата, а последна
мерка ќе биде да се известат медиумите дека НСФГМ се соочува со финансиски
проблеми за учество на Олимпијадата на глуви во Бугарија.
Никола Огненов во врска со оваа точка истакна дека времињата се менуваат,
се вреднува само доколку учесниците постигнат високи резултаи, наведувајќи дека
со вакви промени се соочени и федерациите во другите земји. Тој истакна дека во
Америка глувите спортисти сами си го финансираат своето уччество на
Олимпијадата, а со постигниување на високи резултати си ги враќаат вложените
финансиски сдерсдтва од државата. Исто така констатира дека сите заедно треба да
се залагаат и да работат за НСФГМ што подобро да функционира, бидејќи најлесно
е нешто да се сруши, потешко е да опстои.
Претседателот Тихо Русовски апелираше за заеднички залагања за
обезбедување на потребните финаниски средства, нагласувајќи ја потребата од
поголема активност на секретарите на општинските здруженијка за обезбедување
на финансиски средства за спортот на глувите во континуитет, а посебно сега за
учество на Олимпијадата на глуви.
На забелешкаата од страна на Ружа Мишева дека не била информирана
навреме за финансиската состојба на НСФГМ и проблемот со недостаток на
финансиски средства за учество на Олимпијадата на глуви во Софија, Дамир
Розман истакна дека НСФГМ има своја ВЕБ страна и таму може да се најдат
потребните информации, а глувите за сите активности се информираат и преку
социјалните мрежи. Тој го постави прашањето зошто локалните здруженија не
покажуваат никаква заинтесираност за обезбедување на финансиски средства преку
локалната самоуправа за организирање на било каква спортска активност во рамки
на нивните здруженија. Тој како позитивен пример го посочи напорот направен од
страна на претседателот на НСГНРМ, Васко Марков, кој заедно со Лиза
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Стојановска упеал да обезбеди финансискси средства за покривање на заостанатиот
долг кон ЕВН на Спортскиот клуб Слобода, преку Општина Карпош.
Маја Маркова потенцираше дека сите треба активно да се вклучат во
активностите за обзебедување средства од доплнителни извори за учество на
Олимпијадата, информирајќи дека таа веќе доставила барање до Министерството
за транспорт и врски, но повратната информација е дека истото не е во можност
поради финансиска криза да излезе во пресрет на барањето. Таа најави дека и
понатаму ќе се анажира за обзбедување финансиски средства за покривање на
трошоците за нејзиното одење на Олимпијадата во Софија и апелираше до
останатите кои сакаат да присуствуваат на овој настан, да се ангажираат и да си
обезбедат финансиски средства од спонзорство. Маја Маркова упати благодарност
до Васко Марков и Лиза Стојановска за нивното ангажирање околу обезбедувањето
на средства во висина од 200.000 денари за потребите на Спортското друштво
Слобода за покривање на заостанатиот долг кон ЕВН. Таа апелираше до членовите
на Собранието да ги потикнуваат спортските активности на локално ниво
предлагајќи глувите да се вклучуваат и во спортски настани заедно со спортистите
кои слушаат. Потенцираше дека поради слаби спортски активности на натпреварот
организаиран во футсал против Србија глувите од Македонија покажале многу
послаба кондициона подготвеност, во споредба со српските натпреварувачи.
Во контекст на горното Нанчо Трајанов истакна дека незнае од која причина
се дошло во ситуација да се направи толку голем долг кон ЕВН, посебно што во
неговиот мандат на претседател се плаќале трошоци за електрична енергија за овој
клуб.
Генералниот секретар информира дека може да се дојде повторно во
ситуација да се појави долг на ФК Слобода кон ЕВН, од причина што сметките за
електрична енергија се доставуваат несоодветно и навреме не се чита струјомерот.
Поради ова предложи да се побара од ЕВН сметките да се доставуваат на адреса на
Градската организација на глуви и наглуви.
Васко Марков го запозна Собранието на НСФГМ со активностите
превземени со НСФРИМ – МПК за обезбедување на дел од средствата кои ги
добива оваа федерација за потребите на глувите лица, за што ќе следи
потпишување на Спогодба за соработка и тоа помеѓу: НФСРИМ – МПК,
Националната спортска федерација на глуви и Националната федерација на слепи.
Тој информираше и за средбата одржана со директорот на АМС од кого било
побарано дополнителни финансиски средства за Олимпијадата на глуви, но според
информацијата од негова страна АМС освен средствата кои ги дала за подготовки
на спортистите и за тренерите, нема можност да обезбеди дополнителни
финансиски средства. По информацијата дека потребни се финансиски средства и
за надомест на толкувачи на знаковен јазик за учество на Олимијадата, од страна на
директорот било укажано дека за оваа цел треба да се достави барање со
Агнецијата. Васко Марков констатира дека треба да се превземат поенергични
активности за обезбедување на средства од спонзорство, констатирајќи дека
генералниот секретар Дамир Розман стои на располагање за да помогне околу
изготвување на барањата. Тој укажа и на тоа дека сите проблеми поврзани со
спортот на глувите треба да се решаваат во рамки на состаноците, а не преку
социјалните мрежи како што се практикува во последно време. Исто така истакна
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дека треба сите заеднички да се залагаат за подобрување на условите за спортот на
глувите, а НСГНРМ е тука за да ја даде потребната подршка, бидејќи спортот е
многу битен сегмент од животот на глувото лице.
Тихо Русовски го информира Собранието дека во рамки на Олимпијадата на
глуви ќе се одржи и редовниот конгрес за што е поднесено барање до НСГНРМ за
финансиска поддршка за учеството и очекува да биде удоволено.
Нанчо Трајанов предложи на Конгресот на глуви НСФГМ да ја преставуваат
глуви преставници, бидејќи треба да доминираат на вакви настани, а забелешка
стави и на работата на тренерите кои ги дискриминираат глувите и ги тргаат на
страна, посебно тренерот на багминтон.
Дамир Розман информира дека извештајот до АМС го изготвува НСФГМ и
поради незадоволството од работата на некои селектори истите се веќе сменети и
не се користат нивните услуги. Во врска со преговорите со НФСРИМ – МПК
информираше дека во истите учествуваат тој, Тихо Русовски и Васко Марков на
кои се бара изедначување на правата на глувите спортисти во рамки на
федерацијата и обзебдување на дел од средствата кои ги добива НФСРИМ – МПК
за потребите на глувите лица.
АД-6: Тековни прашања:
Генералниот секретар Дамир Розман го информира Собранието за
меѓународниот натпревар во футсал на кој се случил немил инцидент, кој не е во
интерес на глувите лица. Тој апелираше до членовите на Собранието кои доаѓаат
од Градската организација на глуви и наглуви да пренесат на учесниците во
инцидентот тоа веќе да не им се повтори, а со цел да им се укаже на негативното
влијание од таквиот однос, ќе се викнат на разговор и во просториите на НСФГМ.
Тој оцени дека кога се вршат припреми за учество на Европско првентво на глуви
најмалку е потребно да се случуваат вакви негативни работи.
Генералениот секретар информира и за заедничкиот настап во организација
на НФСРИМ – МПК во атлетика, на кој ќе учествуваат глуви, слепи и телесни
инвалиди, активност која за прв пат се организира на овој начин и ќе биде покриена
и медиумски.
По забелешката од страна на Доне Димов дека сите спортски случувања се
во Скопје, а во другите градови нема никаква спортска активност, Васко Марков
повторно ја укажа потребата од активности на општинско ниво за обезбедување на
финансиски средства за организирање на спортски настани, потенцирајќи го
повторно примерот со обезбедување ан финансиските срдества од Општина
Карпош за покривање на заостанатиот долг кон ЕВН, констатирајќи дека доколку
не биде превземени вакви активности долгот уште ќе се зголемувал и ќе
предизвикувал поголеми трошоци на име камати. Тој информира дека од
обезбедените средства покриен е основниот долг кон ЕВН, а за трошцоите на име
камата упатено е барање за отпис на истите и доколку се успее во тоа ќе останат
поголеми фианансиски средстава за реновирење на просториите на ФК Слобода.
Тој истакна дека важно е и тоа што ќе се организира заеднички натпревар во
атлетика за сите лица со инвалидност вклучувајќи ги и глувите лица, а исто така
информира дека НСФГМ доставила барање за финансиски средства за учество на
Олимпијадата и до НФСРИМ – МПК, од каде се чека одговор. Васко Марков
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информира и за тоа дека во преговорите со НФСРИМ – МПК отворено е и
прашањето претседателот на оваа федерација да се менува на секои две години.
Уште еднаш потенцира дека за сите успеси и неуспеси во работата на НСФГМ
треба да се разговара во рамки на истата и се што е нејасно тука да се расчисти, а
не по социјалните мрежи само да се критикува, бидејќи претседателот и секретарот
се менливи, а НФСГМ е таа што треба да опстане.
Оливер Пејчиќ во својата дискусија предложи да се превземат порадикални
мерки за обезбедување на финансиски средства за учество на Олимпијадата на
глуви во Бугарија, вклучително и организирање на штрајк пред Владата на РМ,
поради дискриминацијата на спортот на глувите лица. Тој истакна дека финансиска
криза има и во локалните самоуправи и тие не покажуваат интерес за финансиска
поддршка на здруженијата на глуви, посебно во областа на спортот. Оливер Пејќик
предложи да се упати допис до сите секретари на општинските здруженија дека за
потребите на штрајкот ќе имаат обврска да обезбедат превоз за своите членови.
По предлогот на Тихо Русовски штрајкот наместо пред Влада на РМ да се
организира пред АМС, Дамир Розман укажа дека најдобро е прво да се упати допис
до АМС со кој ќе се укаже дека доколку не се обезбедат средства за учество на
Олимпијадата на глуви, глувите лица ќе бидат принудени да превземат
порадикални мерки, вклучително и штрајк
Васко Марков истакна дека со предложената мерка за организирање на
штрајк не треба да се избрзува од причина што треба да се испита обврската на
АМС дали може и има право да обзебеди дополнителни финансиски средства, па
потоа да се пристапи кон организирање штрајк, посебно што организирањето на
штрајк преставува голема процедура. Тој истакна дека локалната самоуправа има
обврска да финансира активности на локалните здруженија, а што се однесува до
инертноста на секретарите иннофрмира дека на состанокот во Струмица
организиран со претседателите и покрај тоа што инсистирал да го информираат
дали се задоволни од нивната работа, тие немале никакви забелешки, а се гледа
дека е споротивно и постои незадоволство од нивната работа. Васко Марков
информира дека спонзорство се бара и за одбележување на Јубилејот, бидејќи
НСГНРМ исто така се соочува со недостаток на средства за своите програмски
активности.
По информацијата од Тихо Русовски дека од страна на Живко Трајкоски од
Прилеп се ширела информација дека зема месечен надомест за функцијата која ја
извршува во НСФГМ, Генаралниот секретар потврди дека оваа информација е
манипулација и може да се види од финансиските документи на НСФГМ.
Нанчо Трајанов во врска со горното истакна дека и доколку зема надомест
Тихо Русовски нема ништо против, а тој ангажирал адвокат да го испита правото
дали него му следувало надомест за вршење на функцијата претседател во
периодот кога бил на оваа функција и чека повратен одговор од адвокатот.
Фикрет Мехмед упати голема благодарност до претседателот на НСГНРМ,
Васко Марков за поддршката дадена при организирање на меѓународниот турнир
во футсал, но забележа на слабата посетеност од страна на глувите лица на овој
значаен спортски настан.
Маја Маркова упати забелешка до Нанчо Трајанов за неговите неосновани
критики и наврдени на ФБ, оценувајќи дека е многу негативен гест и може да и
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наштети на нејзината професионална ангажираност во Министерството
за
транспорт и врски. Таа истакна дека овој начин на однесување не е во ред, бидејќи
и таа има многу критики кои треба да бидат упатени на негова адреса, но не
пратктикува таков начин на однесување бидејќи е многу негативен.
На крајот од седницата претседателот Тихо Русовски апелираше до
членовите на Собранието, како и членовите на ИО да бидат двигатели на
активностите на НФСГМ и да даваат свои предлози и во наредниот состав на ИО и
Собранието да бидат предложени лица, кои активно ќе се посветат на подобрување
на условите за спортот на глувите лица.
Со тоа седницата на Собранието на НСФГМ заврши со работа.
Записничар,
Билјана Митровиќ

Претседател,
Тихо Русовски

Оверувачи:
Мехмет Фикрет
Милош Наумовски
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