
Записник 

Од Втора Седница на Управен Одбор одржана на ден 11.12.2021 година-Штип(Хотел Изгрев) 

 

 

Присутни:Дејан Богданов(Претседател),Ахмет Адеми,Сафет Али,Горан Ристов,Асмир 

Алиспахиќ,Викторија Кукушев Зафирова ,Душко Стојановски, Нехат Џафери ,Бобан Савев,(Членови 

на УО)Сократ Ефтимовски(Спортски директор), Илчо Марковски,Љубомир Лазаревски(Генерален 

секретар) и Драгана Савева.(Технички секретар) 

Претседателот Дејан Богданов одкако им посака добредојде на сите присутни и константира дека 

има кворум за одржување на седницата го прочита предлог дневниот ред. 

 
ДНЕВЕН РЕД 

 
1. Усвојување на записник од прва седница на Управен Одбор одржана на 06.09.2021 

година, 
2. Извештај од Светско Првенство за Сениори одржано од 02-10.10.2021 год-

Осло,Норвешка, 
3. Извештај од реализација на подготовки во Кочани од 18-24.10.2021 година, 
4. Извештај од Балканско Првенство и Медетарански Игри од 28-31.10.2021 во Ксанти, 

Грција, 
5. Извештај од Светско Првенство У23 01-07.11.2021,Белград Србија, 
6. Извештај од 45 ти  Традиционален Меѓународен Турнир ,,Македонски Бисер,,-2021 

година 
7. Информација за Договори за Позајмица, 
8. Предлог за завршување на екипното првенство ,донесување соодветна одлука и  

досегашен  пласман на клубови за 2021 год, 
9. Одредување датум за пререгистрација и регистрација на борачи , 
10. Програма за работа со натпреварувачки календар за 2022 година. 
11. Информација за отворени дисциплински постапки, 
12.  Прашања и предлози. 

 

Предложениот дневен ред беше едногласно усвоен од членовите. 

1. Записникот одд првата седница на Управен Одбор,одржана на 06.09.2021 година беше 

усвоен без забелешки. 

2. Претседателот Дејан Богданов даде поширока информација за учество на нашите борачи на 

Светското Првенство за Сениори,кое се одржа од 02-10.10.2021 година во 

хОсло,Норвешка.На наведеното првенство учествувавме со двајца борачи и тоа Владимир 

Егоров во категорија 57 кг ,кој се пласира на 8мо место од 22 натпреварувачи во неговата 



категорија и Могамед Гаџи Нуров кој настапи во категорија до 97 кг и се пласира на 7мо 

место од вкупно22 натпреварувачи под раководство на двајцата тренери Бобан Данов и 

Седат Бафтија. 

Јас лично сум задоволен од нивниот настап со оглед на тоа што на ова првенство 

конкуренцијата во нивните категории беше многу силна и очекувам од двајцата да ја 

исполнат Олимписката Норма за 2024 година. 

Илчо Марковски искажа дека на ова првенство настапија борачи од кои очекувавме и 

најдобар резултат во Сениорска Конкуренција,тие се бореја во рамките на своите можности 

и мислам дека во наредните меѓународни настапи ќе бидат уште поуспешни.Мораме во 

иднина да ја подобриме релацијата стручен штаб -тренери на Репрезентација како би 

можеле благовремено поуспешно да ги подготвуваме нашите претставници кои мора на 

меѓународните настапи да носат национални обележја. 

Асмир Алиспахиќ во своето искажување го запраша Илчо Марковски дали  е задоволителна 

комуникацијата помеѓу него и тренерите кои ги водат нашите натпеварувачи и сметам дека 

за да таа комуникација биде успешна треба тренерите до Стручно-тренерска комисија да 

достават извештај за секој настап а комисијата да ги проследи до Канцеларијата на БФРСМ. 

Во тој контекст дискутираше и спортскиот директор Сократ Ефтимовски кој искажа дека во 

иднина треба да ја реализираме комуникацијата помеѓу Стручно Тренерската 

Комисија,тренерите и спортскиот директор,се со цел да бидеме навремено подготвени за 

сите меѓународни настапи согласно календарот на УВВ. 

По оваа точка свое излагање дадоа и Ахмед Адеми и Нехад Џафери кои искажаа дека 

сеуште треба повеќе да се работи на тактичка и кондициона подготвеност на нашите 

репрезентативци ако сакаме да имаме повисоки спортски резултати. 

 

Управниот Одбор едногласно го усвои извештајот од од Светско Првенство за Сениори 

одржано од 02-10.10.2021 год-Осло,Норвешка. 

 

3. За успешен настап на нашите кадети и пионери на одржаните Медитерански Игри и 

Балканско Првенство,кои се одржаа во Ксанти,Грција од 28-31.10.2021 година беа 

организирани подготовки.  

Претседателот Дејан Богданов информира дека подготовките како што се гледа во 

извештајот се реализираа успешно во период 18-24.10.2021 год во Кочани во спортската 

сала при СОУ,,Љупчо Сантов,, а репрезентативците беа сместени во хотел ,,Аледар,, -

Кочани.На сите присутни на подготовките им беше поделена спортска опрема(тренерки 

и маичци). 

Илчо Марковски изјави дека е задоволен од реализацијата на подготовите на кои беа повикани 

младите борачи во поширок состав а со подготовките раководеше тренерски тим во состав:Горан 

Стојанов,Бејтула Алими,Горан Атанасов,Нехад Џафери,Ангел Стефанов и Игор Неделковски. 

Ахмед Адеми и Нехад Џафери исто така ги оценија подготовките за успешно реализирани со 

предлог во иднина доколку постои можност женските репрезентативки да бидат сместени во друг 

објект, посебно од машките репрезентативци. 

Управниот Одбор едногласно го усвои извештајот од подготовките за од 
Балканско Првенство и Медетарански Игри од 28-31.10.2021 во Ксанти, Грција, 



 

 
4.  Управниот Одбор едногласно го усвои извештајот од Балканско Првенство и Медетарански 

Игри од 28-31.10.2021 во Ксанти, Грција 

 

5. За учество на Светското Првенство У23 кое се одржа од 01.-07.11.2021 год ,кое се одржа во 

Белград,Србија претседателот Дејан Богданов информира дека учествувавме со три борачи 

и двајца тренери а на истото беше присутен и заменик претседателот Имер Кадриовски.На 

ова првенство конкуренцјата беше многу силна и нашите борачи се бореа во рамките на 

нивните можности.Илчо Марковски ова првенство го оцени како првенство со многу илна 

конкуренција и нашите претставници:Аид Салихаси,Серхан Шакиров и Столе Ефтимов не 

можеа да постигнат ништо во оваа силна конкуренција.Се надевам дека овде стекнаа 

полезно искуство за нивните идни настапи. 

 

 

Управниот Одбор едногласно го усвои извештајот од Светското Првенство У23 кое се 

одржа од 01.-07.11.2021 год ,кое се одржа во Белград,Србија 

 

6. Оваа точка претседателот Дејан Богданов даде поширок извештај за организацијата на 45-

ти Традиционален Меѓународен Турнир во Борење кој од 19-21.11.2021 год се одржа во 

Струмица.Поместувањето на датумот на одржувањето на турниротво месец Ноември  беше 

условено поради  поради почитување на мерките и протоколите дадени од Министерството 

за Здравство за заштита од пандемијата Ковид -19.Следната година ,,Македонски Бисер,,ќе 

го одржиме во месец јуни 2022 година според календарот на УВВ. Јас лично сум задоволен 

од успешната организација на тунирот во која свој придонес имаат дадено и 

градоначалникот на Општина Струмица,Спортскиот Директор,Секретаријатот и останати 

лица кои го дадоа својот максимален придонес во организацијата. 

За успечна организација имаме пофални зборови од Директорот на Агенција за Млади и 

Спорт-Наумче Мојсовски,претседателот на ОКСМ Даниел Димевски и градоначалникот на 

О.Струмица Костадин Костадинов кои беа присутни на турнирот. 

 Сократ Ефтимовски искажа дека  се надева дека организацијата  на турнирот во градот 

Струмица ќе влијае позитиво да се реактивира БК Извор од Струмица за што имаме и 

подршка од градоначалникот. 

 

Управниот Одбор едногласно го усвои извештајот за 45-ти Традиционален Меѓународен 

Турнир во Борење. 

 

 

7. Дејан Богданов ги информира присутните дека кога ова раководство е избрано од 

собранието и јас како претседател на Редовното Изборно Собрание ,кое се одржа на 

12.08.2021 година во тој период на нашата сметка имавме состојба од околу 20 000 

денари.Секако дека со ваквата финансиска состојба немавме услови и можност за настап на  

меѓународни првенства на нашите селекции во сите возрасни категории  согласно 

календарот за УВВ,a сеуште имаме финансиски неисплатени обврски кон домашни 



добавувачи и доспеани фактури од УВВ, а сеуште немавме никаков финансиски прилив од 

АМС.Секако дека  ваквата финансиска состојба ни ја наметна потребата да склучиме 

неколку договори за позајмица за да може да ги реализираме нашите учества на 

меѓународни настапи и одредени обврски по доспеани фактури. 

 

 Управниот Одбор едногласно ја усвои информацијата за  склучени договори за 

позајмици. 

 

8. Љубомир Лазаревски информира дека за оваа година ни остана уште неодржано државно 

првенство за јуниори и У15,кое согласно календарот требаше да се одржи во месец Март но 

се одложи поради тогашните рестриктивни мерки за пандемијата Ковид 19. 

Дејан Богданов предложи дека со оглед на тоа што веќе е крај на годината,а рокот за 

регистрација и пререгистрација ќе почне од средината на декември предложи да се 

прифати сегашната табела направена според досегашните освоени бодови на клубовите 

кои учествувале на изборните и државните првенства.Според Статутот првите три 

пласирани екипи имаат свои претставници во Управен Одбор ,а со оглед на тоа што во 

сегашниот пласман екипата на Бучим-Радовиш е на четврта позиција им и е ускратено 

правото да се бори за третата позиција на табелата.Предлагам и тој клуб да има свој 

претставник во УО на БФРСМ ВО 2022 година,што беше прифатено од присутните. 

Илчо Марковски,претседател на стручно тренерската комисија се согласи со предлогот на 

претседателот и предложи исто така да се прифати сегашниот пласман на боречките 

клубови. 

  

Управниот Одбор едногласно ја прифати   досегашната табела за пласман на 

боречките клубови за 2021 година,со што и првенствата за 2021 год. официјално се 

завршени. 

 

9. Управниот Одбор донесе одлука датумот за регистрација и пререгистрација на 

борачите да се изврши во период 15.12.2021 год. до 15.01.2022 год.,а барањата за премин 

на борачи во друг клуб да се достават од 15-30.12.2021 година. 

 

 

10. Претседателот ја претстави програмата за работа на БФРСМ за 2022 година  заедно со 

натпреварувачкиот календар за 2022 год и образложи дека во програмата хронолошки се 

дадени сите наши активности согласно нашиот натпреварувачки календар и меѓународниот 

календар на УВВ за 2022 година . 

 

 

 Управниот Одбор ја одобри програмата за работа на БФРСМ за 2022 година  заедно со 

натпреварувачкиот календар за 2022 год. 

 



11. Управниот Одбор го осуди настанот што се случи за време на одржувањето на 

Меѓународниот Турнир ,,8ми септември ,,на 12.09.2021 год во организација на БК Вардар на 

кој физички беше нападнат и му беа нанесени повреди  на борачот на  БК Бучим-Радовиш -

Арон Николов од страна на борачите на БК Лирија и БК Тефејуз кои беа наведени во 

Извештајот од МВР-полициска станица Чаир. 

Горан Ристов го осуди немилиот настан и искажа дека истиот ќе предизвика негативни 

последици врз младите борачи и БК Бучим-Радовиш бара против сите учесници да се 

спроведат соодветни дисциплински постапки. 

Асмир Алиспахиќ искажа дека ваквите случувања е недозволиво воопшто да се случуваат во 

Спортот а уште помалку во борењето.Со оглед на тоа што го имаме на увид како записник од МВР-

полициска станица Чаир(и потврда ) против учесниците во настанот кои се наведени  со име и 

презиме и против кои е поднесена соодветна кривична пријава за насилство што е во надлежност 

на Јавно Обвинителство,предлагам против првонаведениот Омер Јусуфи -член на БК Лирија 

дисциплинската комисија да му изрече дисциплинска мерка -СУСПЕНЗИЈА на неодредено време а 

против наведените борачи:Ељведин Фера, Арбен Сејди, Бесар Сулејмани и Бесарт Рамани да не се 

превземаат дисциплински мерки до правосилноста на судските одлуки, во кои точно ќе биде 

наведено кој каква одговорност има за наведениот настан. 

Управниот Одбор донесе одлука за наведените борачи Ељведин Фера, Арбен Сејди, (членови на БК 

Лирија)Бесар Сулејмани и Бесарт Рамани(БК Тефејуз ) да им се одобри регистрација за нивните 

клубови во натпреварувачка 2022 година, а доколку  во правосилните судски одлуки се утврди 

нивна вина за наведениот настан нивните спортски резултати на изборни и државни 

првенства да им бидат поништени. 

 

12. По оваа точка никој не се јави за дискусија. 

 

 

 

 

Седницата заврши во 14:00 часот. 

 

 

 

Записникот го водеше: 

Љубомир Лазаревски 


