
Врз основа на член 5 и 25 од  Законот за здруженија и фондации , а согласно 

член 14 и 82 од Законот за спортот , Собранието на Националната пливачка 

федерација на Македонија , на седницата одржана на ден 24.04.2019година , го 

донесе следниот :  

 

ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ НА 

 

СТАТУТ  

НА НАЦИОНАЛНАТА ПЛИВАЧКА ФЕДЕРАЦИЈА Скопје 

 

1. Општи одредби 

Член 1 

Националната пливачка федерација Скопје ( во понатамошниот текст ,,НПФ”) е 

единствена Национална Федерација на здруженија и трговски друштва од 

областа на пливачкиот спорт, ватерполо  спортот, синхроното пливање, 

скоковите во вода и маратонското пливање ( пливање во отворени води), во кој 

доброволно и на рамноправна основа се здржуваат клубови, заради 

остварување на заеднички интереси, заштита и унапредување на работата и 

активностите од овие спортови. 

Член 2 

НПФ е самостојна,невладина и неполитичка организација 

Член 3 

НПФ има својство на правно лице со права и одговорности кои произлегуваат 

од Уставот, Законот и од овој Статут.. 

Седиштето на НПФ е во Скопје, во салата на КК,,Работнички,, во Градскиот 

парк – Општина Центар. НПФ дејствува и работи на територијата на Република 

Македонија. 

Член 5 

НПФ има свој печат,. Печатот на НПФ е со правоаголна форма . На печатот е 

впишан текст: Национална пливачка федерација – Скопје а во средината на 

НПФ се наоѓа знакот на НПФ. 



Знакот на НПФ е правоаголен со заоблени агли, а во средината на сината 

основа се наоѓа фигура на замислен пливач во акција со по една точка на 

предниот и задниот дел на пливачот. 

НПФ има една заедничка сметка и три одделни жиро сметки, за пливање, 

ватерполо и маратонско пливање. 

Член 6 

НПФ има свој штембил . Штембилот е со правоаголна вообичаена големина со 

впишан текст: Национална пливачка федерација- Скопје. Во средината се 

впишани буквите “Бр. ” со празџна црта. На долниот дел е впишана црта за 

обележување на датумот, потоа празна црта за обележување ан годинаат и 

зборот Скопје. 

Член 7 

НПФ е член на Македонскиот олимписки комитет ( МОК ) и на Спортскиот сојуз 

на Македонија 

НПФ е член на ФИНА и ЛЕН како единствени организации кои го покриваат 

пливачкиот спорт, ватерполо спортот, синхроното пливање, скоковите во вода, 

како и маратонското пливање во Светот и Европа респективно. 

НПФ може да се зачленува  и во други соодветни спортски организации. 

Одлуката за зачленување донесува Управниот одбор на ПФМ. 

Член 8 

НПФ не може да вржи стопанска дејност.НПФ може да основа друштво со 

ограничена одгворност и акционерски друштва за остварување на целите, 

интересите и активностите, како и за финансирање на неговите функции со 

овој Статут. 

Член 9 

Имотот на НПФ не може да се оттуѓи без претходна одлука на Собранието на 

НПФ. 

2. Цели и задачи на НПФ 

Основни цели и задачи на НПФ се: 

 Поттикнување и унапредување на соодветниот спорт; 

 Реализирање на утврдената програма за развој на спортот; 

 Усогласување  и координирање на програмските активности на 

здружените членки; 

 Програмирање,органзирање и спроведување на државниот систем на 

натпревари; 



 Унапредување на стручната работа; 

 Селектирање,подготвување и настапување на државните 

репрезентации; на меѓународните и меѓудржавните натпревари и 

првенства, утврдување на општа политика за развој и унапредување на 

пливачкиот спорт, ватерполо спортот, синхроното пливање, скоковите во 

вода и маратонското пливање; 

 Преку своите органи да донесува општи акти и поединечни одлуки со 

кои се уредува и организира работата и делувањето на НПФ; 

 Ја утврдува намената и условите за користење на финансиските 

средства; 

 Врши анти допинг контрола на своите членови и дозволува анти допинг 

контрола од овлстените членови на ФИНА И ЛЕН; 

 Утврдуба доделува награди и признанија; 

Член 11 

НПФ соработува со Спортскиот сојуз на Македонија, органот на државната 

управа надлежен за работите од областа на спортот, Македонскиот Олимпики 

Комитет, Универзитетите и Научните Институти во Македонија, како и со други 

спортски асоцијации за прашања од заеднички интерес. 

3. Членување и организација на НПФ 

Член 12 

Во НПФ членуваат клубови кои активно учествуваат во програмата на НПФ и се 

занимаваат најмалку со еден од спортовите: пливање,ватерполо,далечинско 

пливање,синхроно пливање и скокови во вода во Република Северна 

Македонија. 

За да се стимулира пливачкиот  спорт во Република Северна Македонија, 

клубовите кои се зачленуваат во НПФ се обврзани да имаат органзиирана 

работа и учество во активностите на НПФ за најмладите категории. 

Покрај условот од претходниот став на овој Член, клубовите кои се 

зачленуваат во НПФ се обврзани да имаат организира работа, учетсво во 

активностите на НПФ и настап во организиран систем на натпревари на НПФ 

во сениорска категорија со најмалку 8 пливачи. 

Клубовите кој членуваат во НПФ треба да имат својство на правно лице и да се 

запишани во регистарот на здруженија и фондации, да имаат дозвола за 

бавање дејнсот – спорт, според позитивнаат законска регулатива. 

За да стане чен на Националнаат пливачка федерација на Република Северна 

Македонија секо јклуб, т.е. здружение на граѓани треба да достави барање до 

Националната пливачка федерација на Република Северна Македонија 

пропратени со следниве документи: 



 Решение за основање  ( во оригинал или копија верно на оригиналот) ; 

 Тековна состојба, не постара од 8 ( осум ) дена ( во оригинал или копија 

верно на оригиналот) ; 

 Копија од Статутот на здружението на граѓани; 

 Диплома за завршен факултет за физичка култура за стручно лице кое 

работи во здружението на граѓани ( во оригинал или копија верно на 

оригиналот) ; 

 Документ со кој ќе се докаже дека стручното лице  работи во 

Здружението на граѓани ( договор,документ за исплата на месечен 

надомест и сл.) ; 

 Потврда под базен за користење на спортски објект ( простор и термини 

за тренинг) ; 

 Листа на содветна спортска опрема за вршење на соодветна дејност со 

која распоага Здружението на граѓани ( да се приложат фотографии од 

истата) ; 

Сите горенаведени документи се обврзувачки и без еден од нив барањето за 

пристапување во НПФ е навлидно и нема да се разгледува. 

Член 13 

:Членувањето во НПФ е врз доброволна основа, а приемот во членството се 

врши врз основа на писмено барање- пристапница со потребните документи 

според член 12 од овој Статут. 

Одлука за прием донесува Управниот Одбор на НПФ. 

Управниот одбор има право да донесе позитивна или негативна одлука за 

прием на нов член во НПФ доколку смета дека се или не се исполнети 

условите за прием. 

4. Права и должности на членовите 

Член 14 

Членовите на НПФ ги имаат следните права 

 Да делегираат делегати во Собранието на НПФ и активно да учествува 

во работата и одлучувањето на НПФ преку своите делегати; 

 Да учествува во утврдувањето на заедничаката политика и во работата 

на органите и телата на НПФ; 

 Да ги користат сите права кои произлегуваат од актите  на НПФ, а се од 

интерес за нивното работење; 

 Да соработуа со други членки на НПФ во смсила за развој и 

унапредување на масовноста и врвното спортско творештво; 

 Да учествуваат во сите  други активности на НПФ; 



Членовите на НПФ ги имаат следните обврски 

 Да го почитувааат Статутот и другите нормативни акти на НПФ, како и 

одлуките на органите на НПФ; 

 Уредно да плаќаат членарина во НПФ; 

:::Член 15 

Членството на НПФ се става во мирување до една година  доколку клубот не 

покаже активност во тековната натпреварувачка сезона. Клубот на кој 

членството му е во мирување, може да учествува во работата на органите на 

НПФ без право на глас. 

Активност на клубот во тековната натпреварувачка сезона подразбира учество 

на државните  првенства ( пливачки и ватерполо) во било која категорија со  

настап на најмалку 8 пливачи. 

Членството во НПФ повторно се активира со покажана активност 

Членството во НПФ може да престане со истапување од НПФ, исклучување од 

НПФ во случаите кога не се испочитуваат  критеримуите утврдени од член 12 

од овој Статут не се плаќа членарина или ак очленството во мирување  не се 

реактивира во рок од една година од денот на ставање во мирување или ако не 

се почитуваат одредбите на Статутот и другите општи акти на НПФ. 

Членката на која по било кој основ и престаноло тоа својство, должна е да ги 

исполни сите заостанати обврски кон НПФ. 

5. Органи на НПФ 

Член 16 

Органи на НПФ се:  

1. Собрание 

2. Управен одбор 

3. Надзорен одбор 

 

5.1 Собрание на НПФ 

Член 17 

Собранието на НПФ е највисок орган на НПФ. 

Собранието расправа и одлучува по прашања од заеднички интерес, а 

посебно: 

 Доенсува Статут, Деловник за својата работа и други општи акти на 

НПФ; 



 Го избира претседателот и Потпретседателот на НПФ, Управниот одбор 

и Надзорниот одбор; 

 Донесува одлуки за зачленување и начинот на учество на НПФ во 

спортскиот сојуз на Македонија и меѓународните организации; 

 Ја утврдува програмата за работа на НПФ; 

 Го донесува и верифицира финансовиот извештај; 

 Донесува одлуки за измена и дополнување на Статутот и другите 

нормативни акти; 

 Ги разгледува и одлучува за сите други прашања од заеднички интерес; 

Собранието го сочинуваат 

 По два претставници од секој здружен клуб 

 Сите членови на управен одбор без право  на глас, освен оние членови 

кои истовремено се и преставници на секој здружен клуб 

 Генерален секретар без право на глас 

Делегатите – претставници на клубовите на Собранието на НПФ се 

назначуваат со мандат само за седнциата на Собранието на НПФ за кое се 

делегирани. 

За учество на седнциата на Собранието, клубовите  издаваат полномошно на 

име , кои се приложуваат до Генералниот секретар најдоцна пред почетокот на 

Собранието.  

Член 18 

Собранието може да работи со присуство на повеќе од една половина од 

вкупниот број на членови на собранието. 

Собранието донесува одлуки со просто мнозинство на гласови од присутните 

членови на Седницата. 

Член 19 

Со работана Собранието раководи Претседателот на НПФ, кој што го избира 

Собранието со мандат од 4  (четири ) години. 

Претседателот на НПФ се избира со мнозинство гласови од вкупниот број 

членови на Собранието на НПФ. 

Претседателот на НПФ е воедно и Претседател на Управниот одбор на НПФ.. 

Претседателто на НПФ го застапува и престаува НПФ. 

Претседателто на НПФ ги свикува и раководи со седниците на Собранието и 

Управниот одбор. Тој ја координира работата на органите на НПФ, одговорен е 

за законитоста во работењето на НПФ, како и ги обавува сите работи и задачи 



што се определени со овој Статут и другите општи акти или кои ќе му ги 

доверат Собранието и Управниот одбор. 

Наредбодател е на финансиските документи и е одговорен за матерјално – 

финансиското работење на НПФ. 

Обавува и други активности утврени со овој Статут и другите општи акти на 

НПФ. 

За своето работење, Претседателот е одговорен пред Собранието на НПФ. 

Исто лице може да биде избрано за Претседател на НПФ најмногу два 

четиригодишни мандати последователно. 

Член 20 

Членовите на Управниот одбор на НПФ и генералниот секретар не смее да се 

во роднинска врска по сите линии до втор степен со Претседателот на НПФ, 

ниту пак нивни компании да се капитално , или управувачки поврзани. 

Членовите на Управниот одбор на НПФ не треба да се вработени или членови 

на управувачки органи во компанија во која доминанта споственост има 

Претседателот на НПФ. 

Собранието на НПФ избира најногу 5 ( пет) Потпретседатели на НПФ, за 

соодветниот пливачки спорт, со мандат од 4 ( четири ) години. 

Потпретседателите на НПФ имаат право да бидат избрани повторно без 

ограничување на бројот на четирогодишните мандати. 

Член 21 

Претседалето на НПФ го Свикува собранието најмалку еднаш годишно, а по 

потреба и почесто. 

Собранието може да се свика по барање на Управниот одбор, Надзорниот 

одбор или по барање на најмалку 1/3 ( една третина) од вкупниот број на 

клубови здружени во НПФ. 

Ако претседателот на НПФ не го свика собранието во рок од 14 ( четиринаесет)  

дена од денот на дадениот предлог, Собранието го свикува Управниот одбор 

или иницијаторите. 

Член 22 

Собранието на НПФ расправа и одлучува по технички прашања на посебни 

седници за соодветниот пливачки спорт, при што: 



 Донесува правилник за натпревари, Дисциплински Правилник, 

Правилник за регистрација, како и правилник за премин на спортистите 

од клуб во клуб за соодветниот пливачки спорт; 

 Донесува  посебни краткорочни и долгорочни програми за унапедување 

и развој на соодветниот пливачки спорт; 

 Донесува измени и дополнивања на Техничките правила во соодветниот 

пливачки спорт; 

 усвојува предлози  на календари за државните натпревари за наредната 

натпреварувача сезона во соодветниот пливачки спорт; 

 ги разгледува и одлучува за сите други технички прашања од заеднички 

интерес; 

Собранието за технички прашања  го сочинуваат 

 по два престваници од секој здружен клуб од соодветниот пливачки 

спорт; 

 сите членови на Управен одбор без право на глас; 

 Генералниот секретар без право на глас; 

 Сите членови на соодветниот Технички одбор без право на глас; 

Член 23 

Собранието за својата работа непосредно е одговорно пред здружените 

клубови. 

Претставници на здружените клубови на Собранието, лично се одговорни за 

својата работа пред здружениот клуб од кој се делегирани. 

5.2 Управен одбор на НПФ 

 

Член  24 

Управниот Одбор одлучува за сите прашања на седници. 

Седниците се одржуваат по потреба, а најмалку еднаш во два месеци. 

Во случаи на итност, Управниот Одбор своите одлуки може да ги донесе и со 

консултација на членовите по телефон. Овие одлуки се верификуваат на 

првата наредна седницана Управниот Одбор. 

За работа на Управниот Одбор се води записник. 

Член 25 

Членовите на Управниот Одбор ги избира Собранието на НПФ. 



Мандатот на членовите на Управниот Одбор е 4 ( четири ) години со можност 

за повторен избор без ограничување на бројот на мандати. 

Доколку некој член на Управниот Одбор отсуствува на 3 ( три) седници без 

оправдани причини, прифатливи за Управниот Одбор, Управниот Одбор 

поднесува барање до Собранието за негово отповикување. 

Одлука за бројот на членовите на Управниот Одбор, донесува собранието на 

НПФ. 

Во Управниот Одбор на НПФ задолжително членуваат најмалку двјца правници 

и најмалку двајца економисти.  

Пливачкиот и ватерполо спортот и маратонското пливање ќе бидат 

рамномерно застапени на Управниот Одбор на НПФ. 

Член 26 

Претседателот и потпретседателите на НПФ по својата функција се членови на 

Управнио Одбор.  

Претседателот на НПФ едновремено е и претседател на Управнот Одбор а 

потпретседателите на НПФ се потпретседетали на Управниот Одбор. 

Седница на Управниот Одбор по своја иницијатива свикува претседателот на 

Управниот Одбор. 

Седница се свикува и по барање на најмалку една третина од членовите на 

Управниот Одбор. 

Со седницата претседава претседателот на Управниот Одбор. 

Во случај на спреченост или отсутност на претседателот на Управниот Одбор, 

со работата на Управниот Одбор, раководи еден од потпретседеталите на 

Управниот одбор, по овластување на претседателот на Управниот Одбор. 

Член 27 

Потпретседатели за одделни спортови, кој согласни член 26 се и 

потпретседетали на Управниот одбор. Се одговорни за техничкото и 

финансикото работење со одделените спортови. 

За секој спорт одделно ќе се отвори подсметка на жиро сметката на 

Националаната пливачка федерација со која ќе раководи потпретседеталот на 

соодветниот спорт. 

Претседаталот на НПФ ги овластува потпретседеталите да раководат со 

подсметката. Потпретсдеталот за сооодветниот спорт е обврзан да изготви и 

да достави детална програма со соодветни финансиски импликации потребни 



за реалзириње на програмата до претседателот и Управниот одбор на НПФ на 

разгледување, одобрување и усвојување. 

По освојувањето на програмата потпретседателите на соодветните спортови 

се целосно одговорни за реализација на планираните активности дефинирани 

во програмата.  

Член 28 

Своите одлуки, Управниот Одбор ги донесува со мнозинство на галсови од 

пристуните членови. Управниот Одбор, може да работи доколку се пристуни 

повеќе од половината од членовите на Управниот Одбор.  

Член 29 

Управниот одбор ги извршуба следните функции:  

 Ги подготвува седниците на Собранието, предлага и презема мерки за 

остварување на усвоената политика и програма на НПФ; 

 Ги спроведува годишните програми и дава напатсвија за работа на сите 

органи и цлужби за остварување на задачите и работите на НПФ од 

своја надлежност; 

 Задолжително го известува собранието за својата работа помеѓу две 

седници на собранието; 

 Утврдува предлго Сатут на НПФ правилници, среднорочна програма за 

развој и други документи за кој одлучува собранието; 

 Предлага деловник за работа на собранието;  

 Донесува деловник за работа на Управниот Одбор; 

 Донесува предлог финансиски план на НПФ; 

 Донесува одлуки за користње на средствата на НПФ во склад со 

финанскиот план; 

 Донесува оперативна програма за меѓународниот календар и за 

настапот на државните репрезентации; 

 Ја спроведува политиката за развој на пливачките спортови во 

Република Северна Макединија увоена од страна на собранието на НПФ; 

 Утврдува календари и пропозиции за државните натпревари; 

 Утврдува кандидатура за органзирање на значајни меѓународни 

натпревари; 

 На првата седница по своето конституирање ги избира и назначува 

Постојаните Комитети на НПФ; 

 Именува Генерален Секретар; 

 Именува благајник; 

 Ги реализира и следи одлуките на собранието на НПФ;  

 Ги склучува и ги извршува догоорите во согласност со одлуките на 

собранието; 



 Утврдува листа на судии, стартери и делагите според предлог листата 

на соодветниот технички комитет за наредната натпреварувачка сезона, 

а кој претходно се  имаат здобиено со соодветната титула според 

предвидените норми ;  

 Утврдува предлог листана кандидати за меѓународни судии, стартери и 

делегати сппоред предлог листата на соодветниот Технички Комитет за 

наредната натпрварувачка сезона во ФИНА и ЛЕН, а кои претходно се 

имаат здобиено со соодветната титула според предвидените норми на 

ФИНА и ЛЕН; ; 

 Ја следи и обединува работата на органите и телата на НПФ; 

 Ги определува раководствата на државните репрезентации; 

 Ги именува и разрешува членовите на своите работни тела; 

 Утврдува предлог кандидати за членови на МОК, Спорскиот сојуз на 

Македонија и меѓународните организации; 

 Ги утврдува делегатите на меѓународните собири; 

 Организира семинари, консултации, собири и други активности на полето 

на здружените спортови во НПФ; 

 Определува потписници на жиро сметките на НПФ; 

 Ги разгледува и усвојува извештаите за работа на своите работни тела; 

 Ја предлага завршната сметка на НПФ; 

 Одлучува во втор степен по одлуките на дисциплинскиот суд; 

 Расправа и одлучува за сите прашања кои со Статутот или со други 

општи акти не се ставени во исклучителна надлежност на Собранието на 

НПФ; 

 На предлог на стручните одбори за пливање, ватерполо и маратонско 

пливање, ги именува и разрешува директорот и членовите на 

директориумот во пливање и селекторите во ватерполо и маратонско 

пливање. 

Член 30 

НПФ има Генерален Секретар.  

Генералниот Секретар го именува Управниот Одбор и по правило е 
професионалец, по претходно објавен јавен оглас.  

Кандидатот за Генерален Секретар на НПФ мора да ги исполнува условите 
предвидени во член 14 од законот за спортот.  

Генералниот Секретар, покрај другото, треба да поседува организациони и 
стручни познавања и способности и добро да го познава пливачкиот спорт, 
ватерполото спортот, синхроното пливање, скоковите во вода и маратонското 
пливање. 

 

 



 

Генералниот Секретар: 

 Се грижи за организирање на работата на Собранието, Управниот Одбор 

и Надзорниот Одбор; 

 Одговорен е за навремено подготвување на материјали за седниците на 

органите на НПФ; 

 Контактира и ја кординира работата со Стручната служба на Спортскиот 

Сојуз на Македонија како извршител на работите утврдени со посебен 

акт; 

Се грижи за јавност во работата на НПФ; 

 Ја кординира целокупната работа на НПФ, неговите органи и тела и 

здружените членки; 

 Соработува со институциите на Република Македонија надлежни за 

работите во спортот и пливачките спортови; 

 Учествува во реализирањето на одлуките и решенијата на Собранието, 

Управниот Одбор и Техничките Комитети; 

 Врши други работи што ќе му ги довери Собранието, Управниот Одбор, 

Техничките Комитети и Претседателот на НПФ; 

 

Член 31 

За вршење на определени работи, НПФ може да ангажира и други лица ( со 

постојан работен однос, хонорарно или аматерски ). Нивните права, обврски и 

одговорности се регулираат со пособен акт што го донесува Управниот Одбор. 

 

Член 32 

Управниот Одбор со посебна одлука може да формира и други работни тела. 

Делокругот на работата на работните тела се регулира со деловникот на  

Управниот Одбор и со посебни деловници за работа. 

Работните тела на Управниот Одбор во текот на своето работење ги користат 

одлуките и напатствијата на Собранието и Управниот Одбор во рамките на 

Статутот и други општи акти на НПФ. 

 

 

 

 

 

 

5.2.1. Постојани работни тела на Управниот Одбор на НПФ 



 

Член 33 

Постојанни работни тела ( во понатамошниот текст Постојани Одбори ) 

на Управниот Одбор на НПФ се: 

 Технички Одбор за пливање; 

 Технички Одбор за ватерполо; 

 Технички Одбор за синхроно пливање; 

 Технички Одбор за скокови во вода; 

 Технички Одбор за маратонско пливање; 

 Одбор за здраствена заштита на спортистите; 

 Одбор за репрезентација во пливање; 

 Одбор за репрезентација во ватерполо; 

 Одбор за репрезентација во синхрино пливање; 

 Одбор за репрезентација во скокови во вода; 

 Одбор за репрезентација во маратонско пливање; 

 

Член 34 

Како постојано тело на УО на НПФ се формира директориум за пливање. 

Диркториумот го сочинуваат: директор што на предлог на техничкиот одбор за 

пливање го избира УО на НПФ и членови кои се тренери на актуелните 

репрезентативци на Македонија во сите категории.  

Правата и оврските на директорот и на директориумот од страна на УО на НПФ 

се утврдува со посебен правилник. 

 

Член 35 

Постојаните Одбори расправаат за сите прашања на седници. 

Седниците се одржуваат по потреба, а најмалку еднаш месечно. 

За работата на Постојаните Одбори се води записник. 

 

 

 

 

 

Член 36 

Членовите на Постојаните Одбори ги избира Управниот Одбор на НПФ на 

својата прва седница од редовите на предложените кандидати, подржани од 



својата матична членка. Можат да бидат предложени само кандидати кои се 

признаети експерти од соодветниот пливачки спорт, поседуваат прифатливо 

искуство како сегашни или поранешни спортисти, судии, делегати триенери и 

учители во соодветниот пливчки спорт и имаат можности и интерес за активно 

учествона состаноците за соодветниот Постојан Комитет. 

 

Член 37 

Секој од Постојаните Одбори мора да има Претседател и да брои најмалку 3  

(три) членови влучуваќи го и Претседателот. 

Потпресдателите за пливање, ватерполо и маратонско пливање се 

претседатели на соодветните технички одбори. 

Мандатот за членовите на Постојаните одбори е четири години со можност за 

повторен избор без ограничувањена бројот на мандати. 

Управниот Одбор има право да го пополни секое упразнето место кое 

настанало поради смрт или оставка на било кој член на Постојаните Одбори. 

Во случај некој член на Постојаните Одбори да отсуствува на три седници без 

оправдани причини прифатливи за Управниот Одбор, Управниот Одбор има 

право да донесе одлука за престанок на членството на соодветниот член. 

Празнината во тој случај може да биде пополнета како што е назначеново 

претходниот став, а во согласност со член 34. 

 

Одлука за бројот на членовите на Постојаните одбори, донсува Управниот 

Одбор на НПФ. Управниот Одбор, по потреба, може да назначи и еден од 

своите членови за присуство на седниците на соодветниот Постојан Комитет 

поради воспоставување на неопходната комуникација на Управниот Одбор со 

соодветниот Постојан Комитет. 

 

Член 38 

Техничките Одбори, во соодветниот пливачки спорт за кој се директно 

одговорни , ги извршуваат следните функции: 

 Ја кординираат работата на здружените клубови во соодветниот степен 

на натпревари; 

 Ги проучуваат искуствата за организација на натпревари; 

 Предлагаат мерки за подобрување на ситемот на натпревари и 

раководат со натрпеварите и реализацијата на календарите во сите 

категории; 



 Подготвуваат предлог календари и правилници за државните првенства 

и куп натпревари; 

 Предлагаат правилници за регистрација и правилници за премин на 

спортистите од клуб во клуб; 

 Предлагаат дисциплински правилници; 

 Предлагаат селектори на соодветните репрезентации за пливање, 

ватерполо и маратонско пливање; 

Деталната поставеност и задачите на Техничките Одбори се регулира со 

пособен Правилник, кој го донесува Управниот Одбор. 

 

Член 39 

Одборите за репрезентациите, во соодветниот пливачки спорт за кој се 

директно одговорни, ги извршуваат следните функции: 

 Ја организираат сручната работа на репрезентативните селекции; 

 Подготвуваат предлози на програмите за работа, покренуваат акции за 

подготовки и натпревари на репрезентативните селекции; 

 Раководат соработата на подготовките и настапите на 

репрезентативните селекции; 

 Ја кординираат стручната работа на селекторите и тренерите; 

 Подготвуваат предлог списоци на кандидати за репрезентативните 

селекции; 

 Предлагаат репрезентативци кои со својата работа и резултати 

заслужуваат да бидат наградени; 

Детална поставеност и задачите на Одборите за репрезентациите се регулира 

со Пособен Правилник, кој го донесува Управниот Одбор. 

 

 

 

 

Член 40 

Одборот за здраствената заштита на спортистите ги извршува следните 

функции: 

 Го прати развојот на медицината и правилата на медицинската контрола 

и поднесува предлози и правилници за нивна примена до Управниот 

Одбор; 



 Дава препораки за прашања врзани за контрола на здраствените услови 

за тренинг и натпреварување во пливачкиот спорт, ватерполото, 

синхроното пливање, скоковите во вода и маратонското пливање; 

 Ги прати најновите препораки и регулативи во врска со допинг 

контролата; 

Деталната поставеност и задачите на Одборот за Здраствена заштита на 

спортистите се регулира со пособен Правилник, кој го донесува Управниот 

Одбор. 

 

Член 41 

Сите препораки или заклучоци донесени од Постојаните Одбори мора да бидат 

одобрени од страна на Управниот Одбор за да станат полноважни. 

 

5.3 Надзорен Одбор на НПФ 

 

Член 42 

Надзорниот Одбор е самостоен орган на НПФ чија основна задача е контрола 

на правилното и законското делување и работење на НПФ во целост како и на 

неговите органи посебно. 

Надзорниот Одбор брои најмногу 5 (пет) члена, во зависност од активноста на 

соодветниот пливачки спорт, а од кои по еден од пливачкиот спорт, ватерполо 

спортот, синхроното пливање, скоковите во вода и маратонското пливање. 

Надзорниот Одбор го избира Собранието на НПФ со мандат од 4 (четири) 

години без ограничување на бројот на мандати. 

Со работа на Надзорниот Одбор раководи Претседател кој што го именува 

собранието на НПФ. 

Претседателот на Надзорниот одбор има право и должност да присуствува во 

работата на органите на НПФбез право на глас. 

Член 43 

Надзорниот Одбор: 

 Го контролира спроведувањето на Статутот и други општи акти на НПФ; 

 Го контролира спроведувањето на одлуките на Собранието и Управниот 

Одбор во согласност со актите, целите и задачите на НПФ; 



  Го контролира прибирањето, користењето и располагањето на 

средствата на НПФ, односно на целото материјално и финансиско 

работење на НПФ и прегледот на завршната сметка; 

 Предлага мерки што треба да се преземат за спроведување и 

отстранување на надлежностите во работењето 

 Бара потребни податоци и врши увид во целокупното нормативно 

работење, документацијата и воопштоработењето на НПФ; 

 Предлага и други мерки во врска со својата работа и задачи од 

делоктугот на својата работа. 

Член 44 

Надзорниот Одбор се состанува по потреба, а најмалку еднаш годишно. 

Седниците на надзорниот Одбор ги свикува Претсдателот на одборот по своја 

иницијатива, или побарање на Собранието и Претседателот на НПФ. 

 

Член 45 

Надзорниот Одбор за својата работа поднесува извештај до Собранието и 

одговара пред него. 

Начинот за работата на Надзорниот одбор се уредува со деловник за работа. 

 

Член 46 

Органите на НПФ се должни, на Надзорниот Одбор да му ги дадат сите барани 

и потребни податоци како и да овозможат увид во целокупната документација. 

 

 

 

6. Организација на натпревари 

Член 47 

НПФ при организација на првенства во пливање, ватерполо, скокови во вода, 

синхроно пливање и маратонско пливање ќе се придржува на меѓународните 

правила и прописи на ФИНА И ЛЕН. 

 

Член 48 



НПФ на ниво на Република Северна Македонија организира; 

 Државни првенства во пливање, ватерполо, скокови во вода, синхроно 

пливање и маратонско пливање; 

 Државен куп на натпревари во ватерполо, скокови во вода, синхроно 

пливање и маратонско пливање; 

 Митинзи, турнири и други меѓународни, меѓудржавни и други средби и 

натпревари во соодветните спортови; 

Натпреварите се одржуваатво рамките на усвоен правилник и систем на 

натпревари. 

 

Член 49 

Со државните натпревари во организација НПФ, раководат соодветните 

Технички Одбори. 

Сите натпревари се спроведуваат врз основа на соодветни правила, 

правилници и пропозиции. 

 

7. Права и должности на натпреварувачите 

Член 50 

Статусот на натпреварувач-регистриран во НПФ, неговите права и должности, 

како и премините на натпреварувачите од клуб во клуб, се регулира со 

регистрациониот правилник, со правилникот за премин од клуб во клуб и со 

дисциплинскиот правилник на НПФ, како и со соодветните правилници на 

заинтересираните здружени членки. 

Член 51  

Пливачките и ватерполо репрезентации, репрезентациите за синхроно 

пливање, скокови во вода и маратонско пливање, ќе ги сочинуваат оние 

спортисти, кои на изборните подготовки и натпревари ќе постигнат најдобри 

резултати и кои можат со успех да ја претставуваат Република Северна 

Македонија. 

Чест и должност на секој селектиран спортист е да претставува својата земја. 

Натпреварувачите не можат да одбијат да учествуваат на пливачки и 

ватерполо натпревари и натпревари во синхроно пливање, скокови во вода и 

маратонско пливање во состав на репрезентацијата без оправдани причини. 



Натпреварувач против кого е покрената дисциплинска постапка не може да 

биде член на репрезентациите на Република Северна Македонија. 

 

Член 52 

НПФ е одговорна за натпреварувачите репрезентативци, условите за нивната 

работа и нивната подготвеност за постигнување на најдобри резултати. 

Членовите на репрезентациите на Македонија се одговорни за извршување на 

своите обврски во репрезентацијата. 

 

8. Општи акти 

 

Член 53 

Општите акти се донесуваат по правило врз основа на предлози. 

Иницијативата за донесување на општ акт или измени и дополнувања може да 

поднесе секој здружен клуб и Управниот Одбор. 

За прифаќање или отфрлање на иницијативата одлучува надлежниот орган кој 

истовремено определува стручен обработувач (поединец, работна група или 

друг орган во рамките на НПФ). 

 

 

Член 54 

За предлогот на општиот акт на седница на Собранието се води расправа. 

Во текот на расправата здружените клубови и предлагачот можат да поднесат 

амандмани за изменаи дополнување на предлогот на општиот акт. 

 

Член 55 

Општиот акт може исклучително да се донесе по итна постапка, за што 

одлучува Собранието без претходна расправа. 

Општиот акт по итна постапка може да се донесе ако за тоа постои неопходна 

потреба и ако неговото донесување по редовна постапка би можело да 

предизвика штетни последици по интересите на НПФ и здружените клубови. 



Предлог за донесување на општ акт во итна постапка може да поднесе секој 

здружен клуб, Управниот Одбор и Надзорниот Одбор. 

 

9. Финансирање на НПФ 

Член 56 

НПФ финансиските средства за рализација на своите цели и задачи ги 

стекнува од: 

 Финансирање преку буџет на Република Северна Македонија за 

остварување на програмските задачи; 

 Средства од чланарина и котизација; 

 Од организирање и приредување на игри на среќа; 

 Краткорочни и долгорочни финансиски задолжувања; 

 Сопствени приходи преку обавување на услужна и маркетингшка дејност; 

 Посредно и непосредно спогодувања со трговски друштва, организации 

и заедници; 

 Помош (донаторство и спонзорство) од трговски друштва, организации и 

здруженија и други правни лица; 

 Подароци (во пари, добта, имотни права и слично); 

 Завештанија; 

 Легати; 

 Дејности со кои се стекнува добивка; 

 Ќирии и закупнини; 

 Приходи од инвестиции, дивиденди, камати и заеми; 

 Средства од други извори во согласност со закон и статут; 

 

Член 57 

НПФ врз основа на со закон регулирана материја за меѓусобни права, обврски 

и одговорности, финансирањето на севкупната активност може да ја решава со 

спонзорство. 

 

Член 58 

Средствата на НПФ можат да се користат до висината на која се остварени, во 

кои се сметаат кредитите или времено позајмените средства. 

Распределбата и начинот на користење на средствата се утврдува со посебен 

правилник на НПФ. 



Одлуката за долгорочно задолжување на НПФ донесува Собранието на НПФ 

 

10. Програмирање на работата 

Член 59 

Органите и работните тела на НПФ должни се да ги програмираат своите 

задачи во определен временски период. 

Собранието, Управниот Одбор со работните тела и Техничките Одбори во 

склад со програмските определби донесуваат годишни планови за работа во 

кои што предвидуваат теми и прашања кои што стручно ќе се обработуваат: 

 Рокови за обработка; 

 Форми на соработка со заинтересираните оганизации; 

 Начин на спроведување на утврдените заклучоци; 

 Мерки за други значајни прашања; 

 Реализација на натпреварувачката активност 

 

 

11. Јавност во работата 

Член 60 

Работата на НПФ е јавна. 

Претседателот на НПФ е одговорен за јавнопрезентирање на преземените 

активности. 

Јавноста во работата се обезбедува на тој начин што НПФ навремено ги 

информира своите членови, организации и пошироката јавност. 

 

Член 61 

НПФ повремено ги информира своите членови, како и други заинтересирани 

органи и организации за програмите и плановите за работа и развој, 

резултатите од финансиското работење, донесување на општи акти и за други 

поважни прашања што се од интерс на членовита на НПФ и пошироката 

јавност. 

Јавноста во работењето се изразува со целите и задачите за чие 

спроведување и извршување се поднесуваат извештаи како и други форми на 

информирање. 



 

12. Награди, пофалби и признанија 

Член 62 

НПФ ги наградува и пофалува клубовите и поединците за извонредните, 

натпреварувачки резултати, како и за достигња во организацијатаили 

унапредувањето на пливачкиот и ватерполо спортот, синхроното пливање, 

скоковите во вода и маратонското пливање. 

Признание се дава за долгогодишна работа во соодветните спортови. 

Правилникот за награди, пофалби и признанија го донесува Собранието на 

НПФ. 

 

13. Административно и стручно работење 

Член 63 

Административно-организационите, стручните и помошни работи на НПФ ги 

обавуваат задолжените лица во канцеларијата на НПФ. 

Заради ефикасност во работењето, стручната служба на НПФ, може да се 

здружува и со други стручни служби од областа на спортот. 

 

Член 64 

Работниците на НПФ своите права, обврски и одговорности ги спроведуваат во 

склад со соодветните акти, законските прописи и колективниот договор. 

Управниот Одбор на НПФ ги утврдува работите, односно работните задачи на 

работниците на НПФ, организацијата на работата, начинот на координацијата 

во извршувањето на работните задачи и други прашања. 

 

14. Престанок на членство во Федерцијата ипрестанок на НПФ 

Член 65 

НПФ престанува да работи: 

 Ако се донесе одлука на Собранието на НПФ со двотретинско 

мнозинство; 

 Ако бројот на здружените членки се намали под бројот на определен за 

основање; 



 Ако Уставниот Суд на Република Северна Македонија донесе одлука 

дека Статутот на НПФ не е во согласност со Уставот; 

 Ако се утврди дека НПФ престанала со работа; 

 Ако активноста на НПФ се користи за уривање на општественото 

уредување, утврдено со Уставот на Република Северна Македонија, 

загрозување на независноста на земјата, загрозување на мирот, кршење 

на слободата и правата на човекот и разгорување на национална, расна 

и верска омраза; 

 

Член 66 

Одлука за престанок на работата на НПФ и престанок на член на НПФ 

донесува Собранието на НПФ 

Одлуката на Собранието е полноважна, ако на седницата на Собранието 

присуствуваат 2/3 (две третини) од вкупниот број на членови и за одлуката 

гласале повеќ од 2/3 (две третини) од присутните членови. 

Член 67 

Членот на НПФ на кого му престанало својството член, одговара за 

обврските кои ги превзел во НПФ до престанокот на својствоточлен. 

 

Член 68 

Во случај на престанок на работата на НПФ со одлука на Собранието, 

имотот на НПФ му припаѓа на оганот на државната управа надлежен за 

работите од областа на спортот. 

 

15. Преодни и завршни одредби 

Член 69 

Овој Статут се смета за усвоен и стапува на сила во денот кога 

претставниците на здружените клубови на седницата на Собранието на 

НПФ ќе го утврдат пречистениот текст. Измени и дополнувања на Статутот, 

донесува Собранието на кој начин и по постапка којасе применува за 

неговото донесување. 

Во случај на измени дополнувања на Статутот на НПФ и други измени 

предвидени со закон, НПФ во рок од 30 (триесет) дена од денот на 

донесувањето на измените и дополнувањата на Статутот го известува 

Централниот регистар на Република Северна Македонија. 



 

Член 70 

Толкувањата на одредбите од овој Статут дава Собранието на НПФ, а меѓу 

две седници на Собранието ова право го има Управниот Одбор на НПФ. 

Член 71 

Сите Општи акти на НПФ кои не се во согласност  со овој Статут, ќе се 

усогласат со одредбите на овој Статут во рок од 6 (шест) месеци од денот 

на неговото донесување. 

Здружените клубови се должни да ги усогласат своите Статути со Статутот 

на НПФ, во рок од 6 (шест) месеци  од денот на стапување на сила на овој 

Статут. 

Член 72 

Секоја здружена членка може да бара измени и дополнувања на овој 

Статут. 

Член 73 

Со влегувањето во сила на овој Статут, престанува да важи Статутот на 

ПФМ донесен на ден 25.08.2009 година. 

 

Член 74 

Овој Статут влегува во сила на денот на неговото донесување на 24.04.2019 

година во Скопје. 

 

Член 75 

За се што не е предвидено во овој Статут важат и ќе се применуваат 

одредбите од Законот за спорт и Законот за здуженија и фондации.  

 

 

  

 

 



  

 

  

 

 

 


