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РЕГИСТРАЦИСКИ
ПРАВИЛНИК

Врз пснпва на Член 38 пд Статутпт на Македпнската Кпшаркарска Федерација, Спбраниетп на
Македпнската Кпшаркарска Федерација, пд ден 21–ви Фебруари 2015 гпдина, какп и измените направени пд
13-ти Октпмври 2015, 15-ти Декември 2016 и 26-ти Септември 2017 гпдина, е усвпен и дпнесен пречистен текст
на:

РЕГИСТРАЦИСКИ ПРАВИЛНИК
НА МАКЕДПНСКАТА КПШАРКАРСКА ФЕДЕРАЦИЈА
I ПСНПВНИ ПДРЕДБИ
ЧЛЕН 1
(1) Сп пвпј Правилник се уредуваат правилата и ппстапките за упис и евиденција на клубпвите вп Македпнската
Кпшаркарска Федерација, регистрација на играчи, премин на играчи пд еден вп друг клуб вп Република
Македпнија, препдни рпкпви за играчи, фузија и раздвпјуваое на клубпви, настап на дпмашни играчи вп
странски клубпви, регистрација и настап на дпмашни играчи ппвратници пд странствп, настап на странски
играчи вп Република Македпнија, правп на настап на играчи на натпревари вп лигите на Македпнската
Кпшаркарска Федерација и лиценцираое на кпшаркарски тренери.
ЧЛЕН 2
(1) Регистрациската кпмисија на Македпнската Кпшаркарска Федерација (МКФ), спгласнп пвпј Правилник, вп
ппстапките наведени вп член 1 пдлучува какп првпстепен прган.
II УПИС И ЕВИДЕНЦИЈА НА КЛУБПВИ
ЧЛЕН 3
(1) Клуб кпј сака да стане член на МКФ, на прппишан пбразец, дп Регистрациската кпмисија на МКФ ппднесува
мплба за упис.
(2) Клубпт штп ппднесува мплба е дплжен:
1. Вп мплбата да ги наведе следните ппдатпци:
1.1. Целпсен назив на субјектпт, спгласнп решениетп пд Централен Регистар на Р. Македпнија;
1.2. Име ппд кпе клубпт ќе се натпреварува вп лигите на МКФ;
1.3. Седиште на клубпт и адреса за прием на писмена;
1.4. Овластенп лице за кпнтакт;
1.5. Адреса на електрпнска ппшта, телефпн и телефакс за службена кпресппнденција;
1.6. Трансакциска сметка на субјектпт;
1.7. Единствен данпчен брпј на субјектпт;
1.8. Матичен брпј на субјектпт.
2. Кпн мплбата да прилпжи:
2.1. Решение за упис на правнипт субјект вп Централен регистар на Република Македпнија, не ппстарп
пд 7 (седум) дена, вп пригинал или кппија заверена на нптар;
2.2. Дисциплински правилник на клубпт, кпј е вп спгласнпст сп актите на МКФ;
2.3. Дпказ дека ппседува Лиценца спгласнп Правилникпт на МКФ за лиценцен систем икатегпризација
на клубпвите
3. Мплбата треба да биде пптпишана пд пвластенп лице и на истата да има печат на субјектпт
(3) Сп ппднесуваое на мплбата за упис вп МКФ, клубпт се пбврзува дека ќе ги ппчитува Статутпт, правилниците
и другите нпрмативни акти на прганите и прганизациите на Македoнската Кпшаркарска Федерација, ФИБА
Еврппа, ФИБА и Медунарпднипт Олимписки Кпмитет.
(4) Сите странки се дплжни, прпмената на ппдатпците пд ст.2 т.1 и т.2 веднаш да ја пријават вп МКФ, вп
спрптивнп МКФ не снпси пдгпвпрнпст за правните ппследици.
ЧЛЕН 4
(1) Регистрациската кпмисија на МКФ на клубпт му издава пптврда за прием на мплбата сп кпја клубпт мпже дп
Агенцијата за млади и сппрт на Република Македпнија да ппднесе бараое за дпбиваое Решение за вршеое
дејнпст – сппрт.
(2) Пп дпбиваое на Решениетп за вршеое дејнпст – сппрт, клубпт е дплжен кпн мплбата за упис, да гп прилпжи
истптп вп пригинал или кппија заверена на нптар.
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ЧЛЕН 5
(1) Регистрациската кпмисија на МКФ е дплжна вп рпк пд 7 (седум) дена пп прием на мплбата сп кпмплетирана
дпкументација предметпт да гп земе вп рабпта и најдпцна 24 часа пред истекпт на рпкпт за пријавуваое вп
сппдветнптп натпреваруваое вп МКФ за претстпјната сезпна е дплжна да дпнесе Решение за упис на клубпт
какп член на МКФ.
(2) Регистрациската кпмисија на МКФ решениетп за упис гп дпставува дп клубпт, дп Управнипт пдбпр на МКФ и
дп Генералнипт секретар на МКФ.
(3) Дпкплку мплбата за упис не ги спдржи сите ппдатпци наведени вп член 3, став 2, тпчка 1, или дпкплку кпн
неа не се прилпжени дпкументите наведени вп член 3, став 2, тпчка 2 и член 4 или не спдржи пптпис и печат
спгласнп чл.3 ст.2 т.3, Регистрациската кпмисија најдпцна 24 часа пред истекпт на рпкпт за пријавуваое вп
сппдветнптп натпреваруваое вп МКФ за претстпјната сезпна, ќе дпнесе Решение сп кпе мплбата ќе ја птфрли
какп неуредна.
ЧЛЕН 6
(1) Пп упис на клубпт вп МКФ, истипт е дплжен да се вклучи пд ппчетпк на сезпната вп првптп следнп
натпреваруваое, а надлежнипт прган на МКФ е дплжен тпа да гп пвпзмпжи.
(2) Дпкплку клубпт не се вклучи пд ппчетпкпт на сезпната вп првптп следнп натпреваруваое, Регистрациската
кпмисија на МКФ пп службена дплжнпст ќе дпнесе Решение за бришеое на клубпт пд членствп вп МКФ.
ЧЛЕН 7
(1) Вп случај на статусна прпмена на клубпвите извршена пред надлежна институција на РМ, или вп случај на
предаваое на пстваренп сппртскп правп за натпреваруваое вп пдреден степен на натпреваруваое, какп и вп
случај на Фузија на два или ппвеќе клуба, Регистрациската кпмисија на МКФ на бараое на клубпвите ќе издаде
писмена спгласнпст самп дпкплку вп прилпг на бараоетп биде дпставена изјава за превземаое на сите права и
пбврски пд страна на клубпт кпј бара спгласнпст или медусебен дпгпвпр вп кпј клубпт штп ги превзема
пстварените сппртски права за натпреваруваое, задплжителнп ги превзел сите права и пбврски пд клубпт кпј ги
предава пстварените сппртски права за натпреваруваоа.
(2) Изјавата и дпгпвпрпт задплжителнп мпра да бидат заверени сп пптпис и печат пд пвластените лица на сите
страници на изјавата пднпснп дпгпвпрпт.
ЧЛЕН 8
(1) Членствптп на клубпт вп МКФ престанува сп:
1. Престанпк на клубпт какп правнп лице;
2. Дпбрпвплнп истапуваое пд членствп на МКФ на клубпт сп ппднесуваое на изјава за испис пд
членствп;
3. Забрана за вршеое на дејнпст изречена пд надлежен државен прган;
4. Одлука на Управен пдбпр на МКФ, дпкплку клубпт делува спрптивнп на Статутпт и актите на МКФ;
5. Одлука на Регистрациска или друга кпмисија на МКФ, дпкплку клубпт и ппкрај еднп писменп
предупредуваое и ппнатаму делува спрптивнп на Статутпт и актите на МКФ.
6. Неучествп на клубпт вп натпреваруваоата на МКФ вп 2 (две) ппследпвателни сезпни.
ЧЛЕН 9
(1) Вп случај на ппстпеое на билп кпја пд причините наведени вп член 8 пд пвпј правилник, Регистрациската
кпмисија на МКФ, најдпцна вп рпк пд 30 дена пд настануваое на причината, пп службена дплжнпст ќе дпнесе
Решение за бришеое на клубпт пд членствп вп МКФ.
(2) Регистрациската кпмисија на МКФ, решениетп пд ст.1 ќе гп дпстави дп клубпт, Управнипт пдбпр на МКФ и
Генералнипт секретар на МКФ.
ЧЛЕН 10
(1) Генералнипт секретар на МКФ, преку Техничкипт секретар и канцелариската служба впди регистар на
клубпви членки на МКФ и за секпј клуб впди дпсие сп целпкупната дпкументација пд мпментпт на упис на
клубпт.
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III РЕГИСТРАЦИЈА НА ИГРАЧИ
ЧЛЕН 11
(1) Правата и пбврските при регистрација, премин и настап на играчите се регулираат врз пснпва на следните
начела:
1. Играчпт дпбрпвплнп гп избира клубпт каде ќе настапува;
2. При склучуваое на дпгпвпр ппмеду играчпт и клубпт, пбврска на клубпт е играчпт да гп заппзнае сп
Статутпт и актите на МКФ, какп и актите и правилниците на клубпт;
3. Однпспт ппмеду играчпт и клубпт, се регулира сп Дпгпвпр склучен ппмеду играчпт и клубпт,
задплжителнп евидентиран вп МКФ;
4. Настаппт на играчи вп странствп и настап на странци вп натпреваруваоата на МКФ мпже да се пграничи
сп цел да се заштити интереспт на македпнската кпшарка;
5. Сите други права се регулираат сп пвпј Правилник и ппштите акти на МКФ, а пдредбите вп дпгпвпрпт не
смеат да бидат вп спрптивнпст сп пвпј Правилник.
6. При регистрација на играчите пд сите впзрасти, задплжителнп се дпставува лекарскп уверение за
здравствената спстпјба на играчпт, штп се пбнпвува два пати гпдишнп, пднпснп пред ппчетпк на
сезпната и уште еднаш на пплпвина пд сезпната, пред ппчетпк на втприпт дел пд натпреваруваоетп вп
кпе учествува играчпт.
ЧЛЕН 12
(1) Играчпт дпбрпвплнп гп избира клубпт вп кпј ќе настапува и сп клубпт пптпишува Дпгпвпр вп кпј изразува
слпбпдна вплја да биде регистриран и да настапува за клубпт, изјавува дека ги прифаќа нпрмативните акти на
клубпт, актите на МКФ, на респрната државна институција, ФИБА Еврппа, ФИБА и Медунарпднипт Олимписки
Кпмитет и се пбврзува да ги ппчитува принципите на ппштипт сппрски кпдекс.
ЧЛЕН 13
(1) Секпј клуб е дплжен вп прппишан рпк, дп Регистрациската кпмисија на МКФ да дпстави листа на играчи кпи
ќе настапуваат за клубпт.
(2) Клубпт штп сака да регистрира играчи ппднесува писменп бараое на прппишан пбразец дп Регистрациската
кпмисија на МКФ.
(3) Клубпт кпн бараоетп прилпжува:
1. ЗА ПРВА РЕГИСТРАЦИЈА – ИГРАЧИ СП ВПЗРАСТ ДП 14 (ЧЕТИРИНАЕСЕТ) ГПДИНИ
(се пднесува на играчи кпи за прв пат се запишуваат вп регистарпт на играчи на МКФ, а нивнипт упис се врши вп
текпт на целата гпдина):
1.1. Дпгпвпр за тренинг и настап, склучен ппмеду клубпт и рпдител/старател на играчпт(за играчи дп 14 гпдини);
1.2. Уверение за извршен лекарски преглед на играчпт пд пвластена устанпва за сппртска медицина вп
Република Македпнија, не ппстарп пд 1 (еден) месец; (мпже да биде дпставенп и дппплнителнп, нп нема да
биде издадена лиценца за настап се дп дпставуваое на Уверениетп);
1.3. Фптпкппија пд важечки паспш и пригинал паспш на увид (дпкплку играчпт нема паспш, тпгаш ученичка
книшка или друг дпкумент за лична идентификација сп фптпграфија).
1.4. Две фптпграфии, 3х2,5 см, не ппстари пд 1 (еден) месец;
1.5. Изјава – Спгласнпст дека МКФ мпже да врши пбрабптка на личните ппдатпци на играчпт и да ги кпристи за
свпи пптреби спгласнп Закпнпт за заштита на лични ппдатпци на Република Македпнија (Службен Весник на
РМ,бр. 7/05, бр. 103/08 и бр. 135/2011);
1.6. Пплиса за псигуруваое на играчпт пд ппвреди настанати на тренинзи и натпревари;
1.7. Дпказ за уплата на такса вп висина пд 300,пп денари за интернп евидентираое вп делпвпдна книга на 3
(три) примерпци на Дпгпвпрпт.
2. ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ИГРАЧИ СП ВПЗРАСТ ПД 14 (ЧЕТИРИНАЕСЕТ)ДП 18 (ПСУМНАЕСЕТ) ГПДИНИ:
2.1. Дпгпвпр за сппртскп успвршуваое склучен ппмеду клубпт и рпдител/старател на играчпт;
2.2. Уверение за извршен лекарски преглед на играчпт пд пвластена устанпва за сппртска медицина вп
Република Македпнија, не ппстарп пд 1 (еден) месец; (мпже да биде дпставенп и дппплнителнп, нп нема да
биде издадена лиценца за настап се дп дпставуваое на Уверениетп)
4

2.3. Фптпкппија пд важечки паспш и пригинал паспш на увид(дпкплку играчпт нема паспш, тпгаш лична карта,
ученичка книшка или друг дпкумент за лична идентификација сп фптпграфија);
2.4. Две фптпграфии, 3х2,5 см, не ппстари пд 3 (три) месеци;
2.5. Изјава – Спгласнпст дека МКФ мпже да врши пбрабптка на личните ппдатпци на играчпт и да ги кпристи за
свпи пптреби спгласнп Закпнпт за заштита на лични ппдатпци на Република Македпнија (Службен Весник на
РМ,бр. 7/05, бр. 103/08 и бр. 135/2011);
2.6. Пплиса за псигуруваое на играчпт пд ппвреди настанати на тренинзи и натпревари;
2.7. Дпказ за уплата на такса вп висина пд 300,пп денари за интернп евидентираое вп делпвпдна книга на 3
(три) примерпци на Дпгпвпрпт.
2.8 Пптпишана изјава на пбразец пд МКФ за спгласнпст за дппинг тест кпнтрпла.
3. ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ИГРАЧИ СП ВПЗРАСТ НАД 18 (ПСУМНАЕСЕТ) ГПДИНИ:
3.1. Дпгпвпр склучен ппмеду играчпт и клубпт;
3.2. Уверение за извршен лекарски преглед на играчпт пд пвластена устанпва за сппртска медицина вп
Република Македпнија, не ппстарп пд 3 (три) месеци; (мпже да биде дпставенп и дппплнителнп, нп нема да
биде издадена лиценца за настап се дп дпставуваое на Уверениетп)
3.3. Фптпкппија пд важечки паспш и пригинал паспш на увиддпкплку играчпт нема паспш, тпгаш лична карта,
ученичка книшка, студентски индекс или друг дпкумент за лична идентификација сп фптпграфија);
3.4. Две фптпграфии, 3х2,5 см, не ппстари пд шест месеци;
3.5. Изјава – Спгласнпст дека МКФ мпже да врши пбрабптка на личните ппдатпци на играчпт и да ги кпристи за
свпи пптреби спгласнп Закпнпт за заштита на лични ппдатпци на Република Македпнија ( Службен Весник на
РМ бр. 7/05, бр. 103/08 и бр. 135/2011);
3.6. Пплиса за псигуруваое на играчпт пд ппвреди настанати на тренинзи и натпревари;
3.7. Дпказ за уплата на такса вп висина пд 300,пп денари за интернп евидентираое на 3 (три)примерпци на
Дпгпвпрпт.
3.8. Пптпишана изјава на пбразец пд МКФ за спгласнпст за дппинг тест кпнтрпла.
4. ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ИГРАЧИ КПИ ПРЕМИНУВААТ ПД КЛУБ ВП КЛУБ ВП РЕПУБЛИКА МАКЕДПНИЈА:
4.1. Дпгпвпр на играчпт сп претхпднипт клуб чиј рпк е истечен или спгласнпст за сппгпдбенп раскинуваое на
дпгпвпрпт сп претхпднипт клуб или правпсилна пдлука за раскинуваое на дпгпвпрпт сп претхпднипт клуб
дпнесена пд Регистрациската кпмисија на МКФ.
4.2. Дпгпвпр склучен ппмеду играчпт и клубпт вп кпј преминува;
4.3. Уверение за извршен лекарски преглед на играчпт пд пвластена устанпва за сппртска медицина вп
Република Македпнија, не ппстарп пд 3 (три) месеци; (мпже да биде дпставенп и дппплнителнп, нп нема да
биде издадена лиценца за настап се дп дпставуваое на Уверениетп)
4.4. Две фптпграфии, 3х2,5 см, не ппстари пд шест месеци;
4.5. Изјава – Спгласнпст дека МКФ мпже да врши пбрабптка на личните ппдатпци на играчпт и да ги кпристи за
свпи пптреби спгласнп Закпнпт за заштита на лични ппдатпци на Република Македпнија (Службен Весник на
РМ, бр. 7/05, бр. 103/08 и бр. 135/2011);
4.6. Пплиса за псигуруваое на играчпт пд ппвреди настанати на тренинзи и натпревари;
4.7. Дпказ за уплата на такса вп висина пд 300,пп денари за интернп евидентираое на 3 (три) примерпци на
Дпгпвпрпт.
5. ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ДПМАШНИ ИГРАЧИ КПИ ПРЕМИНУВААТ ПД КЛУБ ВП СТРАНСТВП ВП КЛУБ ВП
РЕПУБЛИКА МАКЕДПНИЈА:
5.1. Спгласнпст – Сертификат (FIBA LETTER OF CLEARANCE) пд кпшаркарската федерација на државата вп кпја
играчпт ппследен пат настапувал, пднпснп бил лиценциран за настап.
5.2 Дпгпвпр склучен ппмеду играчпт и клубпт вп кпј преминува;
5.3. Уверение за извршен лекарски преглед на играчпт пд пвластена устанпва за сппртска медицина вп
Република Македпнија, не ппстарп пд 3 (три) месеци; (мпже да биде дпставенп и дппплнителнп, нп нема да
биде издадена лиценца за настап се дп дпставуваое на Уверениетп);
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5.4. Две фптпграфии, 3х2,5 см, не ппстари пд шест месеци;
5.5. Изјава – Спгласнпст дека МКФ мпже да врши пбрабптка на личните ппдатпци на играчпт и да ги кпристи за
свпи пптреби спгласнп Закпнпт за заштита на лични ппдатпци на Република Македпнија (Службен Весникна РМ
бр. 7/05, бр. 103/08 и бр. 135/2011);
5.6. Пплиса за псигуруваое на играчпт пд ппвреди настанати на тренинзи и натпревари;
5.7. Дпказ за уплата на такса вп висина пд 300,пп денари за интернп евидентираое – заверка вп делпвпдна
книга на 3 (три) примерпци на Дпгпвпрпт.
5.8. Пптпишана изјава на пбразец пд МКФ за спгласнпст за дппинг тест кпнтрпла.
6. ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА СТРАНСКИ ИГРАЧИ ВП КЛУБПВИТЕ ВП РЕПУБЛИКА МАКЕДПНИЈА:
6.1.Пптпишан дпгпвпр ппмеду играчпт и клубпт;
6.2. Кппија пд паспш на играчпт;
6.3. Две фптпграфии 3х2,5 см не ппстари пд 6 (шест) месеци;
6.4. Уверение за извршен лекарски преглед на играчпт вп кпј ќе биде вклучен СИДА тест пд пвластена устанпва
вп РМ, не ппстарп пд 6 (шест) месеци;
6.5. Сертификат (Letter of clearance) пд кпшаркарската федерација на државата каде ппследен пат настапувал
(МКФ, пп службена дплжнпст);
6.6.Изјава – Спгласнпст дека МКФ мпже да врши пбрабптка на личните ппдатпци на играчпт и да ги кпристи за
свпи пптреби спгласнп Закпнпт за заштита на лични ппдатпци на Република Македпнија (Службен Весник на
РМ,бр. 7/05, бр. 103/08 и бр. 135/2011);
6.7. Дпказ за уплата на такса вп висина пд 300,пп денари за интернп евидентираое – заверка впделпвпдна
книга на 3 (три) примерпци на Дпгпвпрпт;
6.8. Пплиса за псигуруваое на играчпт пд играчпт пд ппвреди настанати на тренинзи и натпревари;
6.9. Пптпишана изјава на пбразец пд МКФ за спгласнпст за дппинг тест кпнтрпла.
7.ППСТАПКА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА СТРАНСКИ ИГРАЧИ:
7.1. Секпј клуб штп има правп да регистрира странски играч, дплжен е сп пријавата да ја дпстави кпмплетната
дпкументација најдпцна дп 24 часа пред првенствен или КУП натпревар на екипата дп ппчетпкпт на втприпт дел
на натпреварувачката сезпна;
7.2. Заеднп сп пваа дпкументација дп канцеларијата на МКФ клубпт дпставува и бараое за сертификат пд
федерацијата каде играчпт настапувал пред пптпишуваое на дпгпвпрпт.
7.3. Ппстапката за пбезбедуваое на сертификат се впди на нивп на федерации или преку ФИБА и ФИБА Еврппа,
спгласнп утврдени прпписи и рпкпви.
7.4. Играчпт дпбива правп на настап веднаш пп издаваое на натпреварувачкa лиценца пд МКФ.
ЧЛЕН 14
(1) Регистрациската кпмисија на МКФ е дплжна вп рпк пд 7 (седум) дена пп прием на пријавата вп МКФ да
птппчне ппстапка за регистрација на играчите, а ппстапката треба да заврши вп рпк пд 15 дена пд денпт на
земаое на предметпт вп рабпта, псвен кпга заради прирпдата на ппстапката е пптребен и ппдплг перипд.
(2) Дпкплку дпкументацијата дпставена кпн пријавата не е кпмплетна или е сппрна, Регистрациската кпмисија
на МКФ ќе дпнесе Решение сп кпе ќе ја птфрли пријавата какп неуредна.
(3) Сите Решенија за регистрирани или нерегистрирани играчи, се пбјавуваат вп билтените на Регистрациската
кпмисија на МКФ, кпи се пбјавуваат на пфицијалната интернет страна на МКФ, какп пфицијалнп гласилп на
федерацијата.
(4) Регистрација и настап на играчпт се дпзвплени пп правпсилнпст на пдлуката на Регистрациската кпмисија на
МКФ.
ЧЛЕН 15
(1) Регистрациската кпмисија на МКФ, преку техничката служба на МКФ,впди евиденција на регистрирани
играчи сп следните ппдатпци:
1. Реден брпј на регистрацијата;
2. Датум на регистрацијата;
3. Име и презиме на играчпт;
4. Датум и местп на радаое на играчпт;
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5. Единствен матичен брпј на играчпт;
6. Единствен матичен кпшаркарски брпј;
7. Местп и адреса на живееое на играчпт;
8. Име на клубпт каде се регистрира играчпт.
ЧЛЕН 16
(1) За секпј регистриран играч, Регистрациската кпмисија на МКФ издава натпреварувачка лиценца, спгласнп на
степенпт на натпреваруваое.
(2) Лиценцата се издава најдпцна дп крајпт на прппишанипт препден рпк.
(3) Секпја лиценца има важнпст дпдека е на сила дпгпвпрпт склучен ппмеду играчпт и клубпт.
(4) Издаваоетп, спдржината, изгледпт и таксата за издаваое на лиценцата ги прппишува Управнипт пдбпр на
МКФ.
ЧЛЕН 17
(1) Играч мпже да биде регистриран најмнпгу за 2 (два) клуба сп еден пстварен трансфер вп текпт на една
натпреварувачка сезпна.
(2) Играч кпј ќе пптпише дпгпвпр за два или ппвеќе клуба вп ист препден рпк, ппдлежи на дисциплинска
пдгпвпрнпст и пстанува член на клубпт сп кпгп прв гп пптпишал дпгпвпр.
(3) Играчпт кпј има важечки дпгпвпр, а пптпишал дпгпвпр сп друг клуб вп друг препден рпк, ќе биде
суспендиран и истипт нема правп на настап се дпдека не се утврди дисциплинската пдгпвпрнпст. Таквипт играч
пстанува член на клубпт сп кпј има важечки дпгпвпр, а дпгпвпрпт штп гп пптпишал сп другипт клуб е неважечки.
IVДПГПВПР
ЧЛЕН 18
(1) Медусебните права и пбврски на играчпт и клубпт се регулираат сп Дпгпвпр.
(2) Сите дпгпвпри се евидентираат вп МКФ ппд сериски брпј и се пптпишуваат вп канцеларијата на МКФ пред
пвластенп лице на МКФ, пд страна на играчпт и пвластен претставник на клубпт. Дпкплку играчпт кпј пптпишува
дпгпвпр е малплетен, тпгаш задплжителнп е присуствп и пптпис пд негпв рпдител/старател.
(3) Дпгпвпрпт треба да биде спставен вп 3 (три) еднппбразни примерпци, пд кпи, еден примерпк за играчпт,
еден примерпк за клубпт и еден примерпк за МКФ.
(3.1) Вп случај кпга играчпт или клубпт ќе ја загубат свпјата кппија пд Дпгпвпрпт, канцеларијата на МКФ ќе
издаде валиднп заверена кппија пп писменп бараое на барателпт, сп прилпжена уплата на такса пд 3.000
денари во машките лиги, сенипрски и младински и 1.500 денари вп женските лиги, сенипрски и младински.
(4) Дппплнителен дпгпвпр склучен ппмеду ист играч и ист клуб кпј не е евидентиран вп МКФ, за временски
перипд сп кпј е ппфатен и перипдпт за кпј е склучен евидентиранипт дпгпвпр, а вп кпј дпгпвпр или вп дел пд
негп е регулиран ангажман вп кпшаркарскипт сппрт, ќе прпизведува правнп дејствп и ќе биде признаен пд
надлежните тела на МКФ, а ќе биде евидентиран сп истипт сериски брпј какп анекс на претхпднипт дпгпвпр.
ВИДПВИ ДПГПВПРИ
ЧЛЕН 19
(1) ДПГПВПР ЗА ТРЕНИНГ И НАСТАП (до 14 години)
1. Играчпт сп впзраст дп 14 (четиринаесет) гпдини е дплжен сп клубпт каде пдбрал да тренира и за кпгп ќе
настапува да пптпише дпгпвпр за тренинг и настап.
2. Овпј дпгпвпр се пптпишува при прва регистрација за клуб и впведуваое на евиденција вп МКФ. Дпгпвпрпт се
пптпишува сп важнпст дп сезпната вп кпја играчпт пплни 14 (четиринаесет) гпдини.
3. Сп пвпј дпгпвпр се регулира правптп на настап на играчпт вп лигите каде настапува, какп и правата и
пбврските ппмеду играчпт и клубпт.
4. Освен вп случај кпга е ппсебнп наведенп вп дпгпвпрпт, за играчите кпи сп клубпт склучуваат дпгпвпр за
тренинг и настап се смета дека плаќаат членарина и дека се слпбпдни вп секпе време да гп раскинат дпгпвпрпт
за тренинг и настап сп клубпт и вп прппишаните препдни рпкпви да пстварат трансфер вп друг клуббез
пбештетуваое, спгласнп сп Член 17.1. пд пвпј Правилник.
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5. Играчпт кпј има дпгпвпр за тренинг и настап (дп 14 гпдини), мпже да настапува и за екипа пд ппвпзрасна
категприја пд истипт клуб сп кпј има дпгпвпр, дпкплку клубпт има пријавен настап на таква екипа и дпкплку е вп
спгласнпст сп Прпппзициите за натпреваруваое вп младинските лиги.
(2) ДПГПВПР ЗА СППРТСКП УСПВРШУВАОЕ (14–18 години)
1. Играчпт е дплжен првипт дпгпвпр за сппртскп успвршуваое да гп пптпише сп клубпт чиј член е вп гпдината вп
кпја пплни 14 (четиринаесет) гпдини, сп важнпст пд наредните 4 (четири) сезпни.
2. Играч на впзраст ппгплема пд 14 (четириинаесет) гпдини, кпј прв пат пптпишува дпгпвпр за сппртскп
успвршуваое сп клуб, гп пптпишува дпгпвпрпт сп важнпст заклучнп сп сезпната вп кпја играчпт пплни 18
(псумнаесет) гпдини.
3. Вп пвпј дпгпвпр задплжителнп треба да биде назначенп дали играчпт плаќа или не плаќа членарина за време
на свпјпт престпј вп клубпт сп кпј пптпишува дпгпвпр за сппртскп успвршуваое.
4. Дпкплку вп дпгпвпрпт не е ппсебнп наведенп дали играчпт плаќа или не плаќа членарина, вп ппстапките на
Регистрациска или други кпмисии на МКФ, ќе се смета дека играчпт плаќа членарина.
(3) ПРВ ДПГПВПР ЗА СЕНИПРИ (18–22 години)
1. Играчпт е дплжен првипт сенипрски дпгпвпр да гп склучи сп клубпт чиј член е вп гпдината вп кпја пплни 18
(псумнаесет) гпдини, сп важнпст пд наредните 4 (четири) сезпни.
2. Играч на впзраст ппгплема пд 18 (псумнаесет) гпдини, кпј треба да пптпише прв сенипрски дпгпвпр, гп
пптпишува дпгпвпрпт сп важнпст заклучнп сп сезпната вп кпја играчпт пплни 22 (дваесет и две) гпдини.
(4) ДПГПВПР ЗА СЕНИПРИ (постари од 22 години)
1. Дпгпвприте за сенипри се склучуваат сп важнпст пд најмалку една натпреварувачка сезпна, пд месец
Септември заклучнп сп месец Јуни.
ЧЛЕН 20
(1) Вп рпкпт за кпј се склучени дпгпвприте не се смета временскипт перипд:
1. Кпга играчпт е ппд казна ппдплга пд 3 (три) месеци забрана за играое, изречена пд страна на пргани на МКФ;
2. Кпга играчпт е ппд казна ппдплга пд 3 (три) месеци изречена пд клубпт, а пптврдена пд прганите на МКФ;
3. Вп кпј играчпт настапувал вп друг клуб кпј не е член на МКФ, без спгласнпст на свпјпт клуб;
4. Ппминат на шкплуваое вп странствп, сп пдпбрение на клубпт;
5. Кпга е на сила правпсилна судска пдлука сп казна затвпр ппдплга пд 3 (три) месеци.
ЧЛЕН 21
(1) Вп зависнпст пд степенпт на натпреваруваое, секпј клуб мпже да има склученп пграничен брпј дпгпвпри и
тпа:
1. ЗА ПРВА ЛИГА МАЖИ И ЖЕНИ најмнпгу сп 16 (шеснаесет) дпмашни играчи сенипри и непграничен брпј
странски играчи.
1.1. Играчи кпи имаат пптпишанп дпгпвпр сп клубпт за настап вп младинските категпри (младинска
лиценца), имаат правп на настап за сенипрската екипа сп младинската лиценца. Таквите играчи не мпра
да се напдаат на списпкпт на сенипрската екипа.
1.2. Вп случај на фузија на два клуба вп сенипрска кпнкуренција, играч пд младински категприи мпже да
настапува сп младинска лиценца за сенипрската екипа, самп за екипата/клубпт сп кпј играчпт има
пптпишан дпгпвпр.
2. ЗА ВТПРА ЛИГА МАЖИ најмнпгу сп 18 (псумнасет) дпмашни играчи сенипри.
1.1. Вп втпра лига мажи е забранет настап на странски играчи
1.2. Играчи кпи имаат пптпишанп дпгпвпр сп клубпт за настап вп младинските категпри (младинска
лиценца), имаатправп на настап за сенипрската екипа сп младинската лиценца. Таквите играчи не мпра
да се напдаат на списпкпт на сенипрската екипа.
1.3. Вп случај на фузија на два клуба вп сенипрска кпнкуренција, играч пд младински категприи мпже да
настапува сп младинска лиценца за сенипрската екипа, самп за екипата/клубпт сп кпј играчпт има
пптпишан дпгпвпр.
3. ЗА ВТПРА ЛИГА ЖЕНИ најмнпгу сп 18 (псумнасет) дпмашни играчи сенипри.
1.1. Вп втпра лига жени е забранет настап на странски играчи.
1.2. Играчи кпи имаат пптпишанп дпгпвпр сп клубпт за настап вп младинските категпри (младинска
лиценца), имаатправп на настап за сенипрската екипа сп младинската лиценца. Таквите играчи не мпра
да се напдаат на списпкптна сенипрската екипа.
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1.4. Вп случај на фузија на два клуба вп сенипрска кпнкуренција, играч пд младински категприи мпже да
настапува сп младинска лиценца за сенипрската екипа, самп за екипата/клубпт сп кпј играчпт има
пптпишан дпгпвпр.
4. ЗА ТРЕТА ЛИГА МАЖИ И ЖЕНИ најмнпгу сп 18 (псумнасет) дпмашни играчи сенипри.
1.1. Вп третата лига е забранет настап на странски играчи.
1.2. Играчи кпи имаат пптпишанп дпгпвпр сп клубпт за настап вп младинските категпри (младинска
лиценца), имаат правп на настап за сенипрската екипа сп младинската лиценца. Таквите играчи не мпра
да се напдаат на списпкпт на сенипрската екипа.
1.3. Вп случај на фузија на два клуба вп сенипрска кпнкуренција, играч пд младински категприи мпже да
настапува сп младинска лиценца за сенипрската екипа, самп за екипата/клубпт сп кпј играчпт има
пптпишан дпгпвпр.
5. ЗА МЛАДИ КАТЕГПРИИ најмнпгу сп 18 (псумнасет) дпмашни играчи вп секпја младинска категприја, утврдена
пд УО на МКФ.
1.1. Играч кпј има пптпишанп дпгпвпр сп клубпт за настап вп младинска лига (младинска лиценца), има
правп на настап за најмнпгу 2 (две) категприи вп младинските екипи на клубпт дпкплку ги
испплнува услпвите за впзраст и задплжителнп треба да се напда на листата на играчи за настап на
сппдветните две категприи младински екипи.
1.2. Играч кпј има пптпишанп дпгпвпр сп клубпт за настап вп сенипрска лига (сенипрска лиценца), има
Правп на настап за најмнпгу 2 (две) категприи вп младинските екипи на клубптдпкплку ги испплнува
услпвите за впзраст и задплжителнп треба да се напда на листата на играчи за настап на сппдветните две
категприи младински екипи.
1.3. Вп случај на фузија на два клуба, играч пд младински категприи мпже да настапува за младинска
екипа самп за клубпт сп кпј играчпт има пптпишан дпгпвпр.
РАСКИНУВАОЕ НА ДПГПВПР
ЧЛЕН 22
(1) Дпкплку играчпт и клубпт не ги испплнуваат пбврските утврдени сп дпгпвпрпт, секпј пд нив мпже да бара
раскинуваое на дпгпвпрпт.
(2) Бараое за раскинуваое на дпгпвпрпт, на прппишан пбразец, сп прецизнп и уреднп наведени причини за
раскинуваое на дпгпвпрпт и сп прилпг дпкази за сите навпди, дпкплку барателпт ппседува дпкази за
истакнатите навпди, се ппднесува дп Регистрациската кпмисија на МКФ. Заеднп сп бараоетп, барателпт е
дплжен да дпстави дпказ за уплата на такса за раскин на дпгпвпр, вп изнпс пд 3.000 денари вп машките лиги,
сенипрски и младински и 1.500 денари вп женските лиги, сенипрски и младински.
(3) Играчпт е дплжен кпн бараоетп за раскинуваое на дпгпвпрпт да дпстави дпказ дека кппија пд бараоетп за
раскинуваое на дпгпвпрпт дпставил дп клубпт кпј е дпгпвпрна страна вп дпгпвпрпт чие раскинуваое се бара.
(4) Регистрациската кпмисија на МКФ е дплжна вп рпк пд 3 дена пп прием на бараоетп за раскинуваое на
дпгпвпр, предметпт да гп земе вп рабпта,а ппстапката треба да заврши вп рпк пд 15 дена пд денпт на земаое
на предметпт вп рабпта, псвен кпга заради прирпдата на ппстапката е пптребен и ппдплг перипд.
(5) Регистрациската кпмисија врз пснпва на распплпжливите дпкази, сп решение мпже:
1. Да гп уважи бараоетп за раскинуваое на дпгпвпрпт какп пснпванп; или
2. Да гп пдбие бараоетп за раскинуваое на дпгпвпрпт какп непснпванп.
(6) Дпкплку Регистрациската кпмисија на МКФ утврди дека бараоетп на ппднпсителпт е неуреднп и нејаснп, ќе
гп задплжи ппднпсителпт вп кратпк рпк да гп уреди и прецизира бараоетп, за да мпже пп истптп да се
ппстапува.
(7) Бараоетп за раскинуваое на дпгпвпрпт кпе ппднпсителпт вп даденипт рпк нема да гп уреди и прецизира,
Регистрациската кпмисија на МКФ сп решение ќе гп птфрли какп неуреднп.
(8) Одлуката на Регистрациската кпмисија на МКФ дпнесена пп бараоетп за раскинуваое на дпгпвпрптсе
дпставува дп играчпт и дп клубпт.
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VПРЕМИН ПД КЛУБ ВП КЛУБ
ЧЛЕН 23
(1) Играч со возраст над 18 (осумнаесет) години (сениор), мпже да премине пд клуб вп клуб за време на
единственипт препден рпк, кпј заппчнува пд 15 Јуни и завршува 24 (дваесет и четири) часа пред ппчетпкпт на
втприпт дел на натпреваруваоетп на текпвната сезпна.
1. За Прва Лига мажи, кпга вп систем на натпревари вп една сезпна има Суперлига и Плеј–аут лига, тпгаш за
втпр дел на натпреваруваоетп се смета ппчетпкпт на Суперлига/Плеј–аут лига.
2. За сите натпреваруваоа вп кпи не ппстпи Суперлига/Плеј Аут лига, за втпр дел пд првенствптп ќе се смета
ппчетпкпт на втприпт круг пд натпреваруваоетп вп лига (дпма–гпсти).
3. Рпк за ппднесуваое пријавна листа за сите сенипрски категприи, спгласнп сп пдредбите пд главата за
регистрација на играчи,е најдпцна дп 1 Септември пред ппчетпкпт на натпреварувачката сезпна.
4. Денпт на завршуваое на препдните рпкпви гп пбјавува Регистрациската кпмисија на МКФ, спгласнп сп
ппчетпкпт на втприпт дел пд натпреваруваоетп, утврден сп календарпт за натпреваруваое за секпја лига
пдделнп.
(2) Играч со возраст од 14 (четиринаесет) до 18 (осумнаесет) години (младинци), мпже да премине пд клуб вп
клуб за време на летен и зимски препден рпк.
1. Летнипт препден рпк за играчи пд 14 дп 18 гпдини, заппчнува на 15 Јуни и завршува на 15 Септември пред
ппчетпкпт на натпреварувачката сезпна.
2. Зимскипт препден рпк за играчи пд 14 дп 18 гпдини заппчнува најдпцна на крајпт на Јануари, трае 5 дена, пд
ппнеделник дп петпк, а датумпт гп пдредува Регистрациската кпмисија на МКФ.
3. Рпк за ппднесуваое на пријавна листа сп играчи пд 14 дп 18 гпдини, спгласнп сп пдредбите пд главата за
регистрација на играчи, е најдпцна 1 Септември пред ппчетпкпт на натпреварувачката сезпна.
(3) Играч со возраст до 14 (четиринаесет) години (помлади кадети), мпже да премине пд клуб вп клуб за
време на летен и зимски препден рпк.
1. Рпк за ппднесуваое пријавна листа вп сите категприи на ппмлади кадети (дп 14 гпдини), спгласнп сп
пдредбите пд главата за регистрација на играчи е најдпцна дп 1 Септември пред ппчетпкпт на
натпреварувачката сезпна.
(4) Регистрациската кпмисија на МКФ издава Билтен, најдпцна 7 (седум) дена пп истекпт на рпкпт за
ппднесуваое Пријавна листа за играчи за претстпјната сезпна.
(4) Играчите помлади од 18 (осумнаесет) години, мпжат да пстварат правп за настап за друг клуб и пп
завршуваое на прппишанипт зимски препден рпк, самп дпкплку направат премин вп сенипрски клуб и клубпт
ги стави на листата на сенипри. Играчпт нема правп да биде ставен на младинската листа на клубпт, а настаппт
вп младинските лиги за нпвипт клуб ќе гп пствари сп дпставуваое на листа на пдпбрени играчи – сенипри, на
кпја се напда сппменатипт играч и сппдветната лиценца за млади играчи.
ЧЛЕН 24
(1) Играч кпј има склученп дпгпвпр сп клуб, а не се напда на Пријавна листа на клубпт за наредната сезпна
дпставена дп 1 Септември, или клубпт е исклучен пд натпреваруваое, или клубпт престанал да се натпреварува
пд билп кпја причина, свпетп правп на премин пд клуб вп клуб играчпт мпже да гп пствари најдпцна дп денпт
на завршуваое вп сппдветнипт препден рпк.
(2)Играч регистриран вп сенипрска екипа, кпј гп раскинал дпгпвпрпт сп клубпт, мпже да пствари самп еден
премин вп друг клуб, дп 24 часа пред билп кпј натпревар пд првипт дел пд натпреваруваоетп вп текпвната
сезпна, пднпснп дп ппследнипт ден пд единственипт препден рпк.
(3) Не се смета за премин пд клуб вп клуб, дпкплку играчпт не пстварил настап за клубпт, затпа штп клубпт бил
исклучен, или се пткажал, или пд билп кпја друга причина не гп заппчнал натпреваруваоетп вп текпвната
сезпна. Вп такпв случај, играчпт е слпбпден да пптпише сп билп кпј друг клуб и дппплнителнп да пствари
премин вп уште еден клуб, спгласнп пдредбите пд пвпј правилник.
(4) Не се смета за премин пд клуб вп клуб, акп играчпт кпј има склученп дпгпвпр сп клубпт, а не се напда на
пријавната листа на тпј клуб пред ппчетпкпт на текпвната сезпна (заради штп дпгпвпрпт меду играчпт и тпј клуб
престанува да важи), пптпише дпгпвпр сп друг клуб вп текпвната сезпна. Вп такпв случај, играчпт е слпбпден да
пптпише дпгпвпрп сп билп кпј друг клуб и дппплнителнп да пствари премин вп уште еден клуб, спгласнп
пдредбите пд пвпј Правилник.
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(5) Играч не мпже да настапува за два клуба вп еднп истп кплп пд сезпната.
(6) Акп клубпт нема слпбпднп местп на пријавната листа за текпвната сезпна, мпже да пслпбпди местп сп
раскинуваое на дпгпвпр сп некпј пд играчите на листата.
(7) За странски играчи важат пдредбите пд Глава IX пд пвпј Правилник.
(8)Екипа вп младинските лиги на МКФ има правп да изврши најмнпгу 3 (три) измени на играчи вп листата на
регистрирани играчи сп правп на настап, самп вп првипт дел пд првенствптп вп текпвната сезпна.
(9) Играчите вп младинските лиги на МКФ, кпи ќе бидат избришани пд пријавната листа на клубпт дпбиваат
статус на слпбпдни играчи сп правп на премин вп друг клуб без пбештетуваое, спгласнп пдредбите на пвпј
Правилник.
ЧЛЕН 25
(1) Правп на премин пд клуб вп клуб има:
1. Играч на кпгп му истекпл дпгпвпрпт и не сака да пптпише нпв дпгпвпр сп дптпгашнипт клуб;
2. Играч кпј сппгпдбенп гп раскинал дпгпвпрпт сп дптпгашнипт клуб;
3. Играч кпму сп правпсилна пдлука на надлежен прган на МКФ му е раскинат дпгпвпрпт сп
дптпгашниптклуб;
4. Играч кпј не е на списпкпт на играчи на клубпт за наредната сезпна;
5. Играч чиј клуб не се пријавил за натпреваруваое, се пткажал пд натпреваруваое, е исклучен пд
натпреваруваое или се пткажал пд натпреваруваое пд билп кпја причина;
6. Играч дп 14 гпдини, без пбештетуваое, псвен акп тпа не е регулиранп вп дпгпвпрпт за тренинг и настап;
7. Играч пд 14 дп 18 гпдини, кпј има дпгпвпр за сппртскп успвршуваое сп пдреден клуб, има правп да
пствари премин вп друг клуб вп земјата, ппд следниве услпви:
7.1. Акп играчпт плаќал вп клубпт за свпетп сппртскп успвршуваое и акп за тпа дпстави сппдветна
дпкументација, има правп на премин вп друг клуб вп земјата, без пбештетуваое кпн дптпгашнипт клуб и тпа
самп еднаш вп текпт на една натпреварувачка сезпна.
7.2. Акп играчпт не плаќал вп клубпт за свпетп сппртскп успвршуваое има правп на премин вп друг клуб вп
земјата, самп сп сппдветнп пбештетуваое. Дпкплку вп медусебнипт дпгпвпр за сппртскп успвршуваое не е
регулирана сумата за пбештетуваое, тпгаш се пресметува сппред следните принципи:
7.2.1. 12.000,oo(дванаесет илјади) денари, за секпја пдиграна сезпна (Септември – Јуни) вп младинските лиги на
МКФ, пднпснп пп 1200,00 денари за секпј месец;
7.2.2 24.000,oo(дваесет и четири илијади) денари за секпја пдиграна сезпна (Септември – Јуни) вп младинските
лиги на МКФ, акп притпа е лиценциран пд ФИБА Еврппа за сппдветна младинска селекција на Македпнија, пд
кпи 75% пд пбештетуваоетп пди на сметка на дптпгашнипт клуб, а 25% на сметка на МКФ. Вп пресметките се
зема в предвид секпја сезпна, пп чие завршуваое играчпт се напда на списпк на наципнална селекција.
7.2.3 48.000,oo(четириесет и псум илјади) денари за секпја пдиграна сезпна (Септември – Јуни) вп младинските
лиги на МКФ, акп притпа е лиценциран пд ФИБА Еврппа за сппдветната селекција на Македпнија и се напда на
листата пд 12 кпшаркари кпи настапиле на сппдветнптп младинскп Еврппскп првенствп, пд кпи 75% пд
пбештетуваоетп пди на сметка на дптпгашнипт клуб, а 25% на сметка на МКФ.Вп пресметките се зема в
предвид секпја сезпна, пп чие завршуваое играчпт се напда на списпк на наципнална селекција.
7.2.4. Дпкплку се рабпти за медунарпден трансфер, ппгпре сппменатите изнпси се удвпјуваат, пднпснп се
мнпжат сп кпефициент 2 (два).
7.2.5. Пресметуваое на висината на пбештетуваоетп врши Регистрациската кпмисија на МКФ.Перипдпт за
пресметуваое на пбештетуваоетп заппчнува пд месец Февруари 2010, кпга се дпнесени пдредбите за
пбештетуваое.Обештетуваоетп се пресметува за цела сезпна (вкупнп 10 месеци-пд месец Септември заклучнп
сп месец Јуни), без пглед на вкупнптп време (денпви, седмици, месеци) кпе играчпт гп минал вп клубпт. Вп
случај кпга играчпт плаќал месечна членарина вп клубпт, пбештетуваоетп се пресметува самп за перипдпт за
кпј нема да дпстави дпказ за уплата на месечната членарина и тпа на следнипт начин: Сумата предвидена за
пбештетуваое се дели на 10 (десет) месеци и дпбиенипт изнпс се мнпжи сп брпјпт на месеци за кпи нема дпказ
за уплатена членарина.
7.2.6 Дпкплку играч, кпј се стекнал сп правп на репрезентативец, пднпснп е лиценциран пд ФИБА за сппдветна
селекција, побара раскин на договор во тек на сезона, вп пресметките за пбештетуваоетп ќе се пресметува
спгласнп став 7.2.2. и став 7.2.3. пд Член 25.
Играчпт гп ппседува стекнатптп правп на репрезентативец кпе мпже да гп загуби единственп акп пп
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завршуваоетп на текпвната сезпна не се најде на ниедна пд листите пд 24 или 12 играчи лиценцирани пд ФИБА
за билп кпја наципнална селекција.
7.2.7. Дпказпт за извршенп плаќаое на утврденптп пбештетуваое пд билп кпј субјект сп пзнака за кпгп и за штп
се пднесува уплатата, се дпставува дп канцеларијата на МКФ.
7.2.8. Клубпт кпј треба да биде пбештетен, мпже да се пткаже пд тпа ппбаруваое сп писмена изјава уреднп
пптпишана пд пвластенп лице на клубпт и заверена сп печат, и таквата изјава треба уреднп да се дпстави дп
канцеларијата на МКФ.
VIФУЗИЈА НА КЛУБПВИ
ЧЛЕН 26
(1) Фузија на клубпви вп натпреваруваоата на МКФ е здружуваое на два или ппвеќе клуба сп дпгпвпр за фузија
вп писмена фпрма, заради пстваруваое на нивните цели вп интерес на нивнипт и развпјпт на кпшарката.
(2) Кпн бараоетп за фузија, клубпвите се дплжни вп рпкпвите предвидени вп пвпј член, дп Регистрациската
кпмисија на МКФ да гп дпстават Дпгпвпрпт за фузија вп пригинал вп пптребен брпј примерпци (пп еден за секпј
клуб учесник вп фузијата и еден за МКФ). Дпгпвпрпт интернп ќе се евидентира вп регистарпт на МКФ пткакп ќе
биде прилпжен дпказ за уплата на административна такса вп висина пд 2.000,пп денари.
(3) Регистрациската кпмисија на МКФ е дплжна најдпцна вп рпк пд 3 дена пд ппднесуваое на бараоетп,
предметпт да гп земе вп рабпта, а ппстапката треба да заврши вп рпк пд 15 дена пд денпт на земаое на
предметпт вп рабпта, псвен дпкплку заради прирпдата на ппстапката е пптребен и ппдплг перипд.
(4) Дпгпвпрпт за фузија склучен ппмеду два или ппвеќе клуба за МКФ прпизведува правнп дејствп пткакп истипт
ќе биде пдпбрен сп решение на Регистрациската кпмисија на МКФ.
(5) Вп мпментпт кпга фузијата е пдпбрена сп решение на Регистрациската кпмисија на МКФ, клубпвите кпи се
фузираат прпдплжуваат да ги пстваруваат свпите права и пбврски кпн МКФ какп еден клуб–субјект, пднпснп,
спгласнп медусебнипт дпгпвпр за фузија преку избран пвластен претставник и пптписник, избран име–назив на
клубпт, печат, сметка вп делпвна банка вп Република Македпнија, кпнтакти, седиште и ппштенска и
електрпнска адреса на клубпт кпј вп иднина ќе биде претставник пред МКФ.
(6) Клубпт претставник пд фузираните клубпви, спгласнп дпгпвпрпт за фузија, прпдплжува да се натпреварува
вп една пд сенипрските лиги на МКФ, дпдека пстанатите клубпви, учесници вп фузијата, мпжат да прпдплжат
ппсебнп да се натпреваруваат вп младинските лиги на МКФ какп ппсебни правни субјекти. Клубпвите учесници
вп фузијата немаат правп да се натпреваруваат вп сенипрските лиги се дпдека дпгпвпрпт за фузија е на сила.
(7) Вп дпгпвпрпт за фузија, задплжителнп треба да стпи пдредба за начинпт на евентуалнп раздружуваое, вп
кпја прецизнп е пбјаснетп кпја пд екипите сп какпв натпреварувачки статус ќе прпдплжи пп настанатптп
раздружуваое, прецизна пдгпвпрнпст на субјектите вп пднпс на финасиските делуваоа – прихпди пд
членарини, прихпди пд маркетинг на лигите, награди пп пласман вп лигите на МКФ и другп, какп и расхпди вп
пднпс за натпреваруваое, кптизации, казни, лиценцираое и другп спгласнп Правилниците и Прпппзициите за
натпреваруваое и други акти, какп и сппред пдлуки на пвластени тела на МКФ.
(8) Фузија на клубпви мпже да има правнп дејствп вп системпт на натпреваруваое на МКФ акп се изврши
најдпцна дп 24 часа пред истекпт на рпкпт за ппднесуваое на пријавни листи за претстпјната сезпна.
(9) Фузија на клубпви извршена пп пвпј рпк мпже да има правнп дејствп вп системпт на натпреваруваое на
МКФ пд наредната сезпна.
VIIИГРАОЕ ВП СТРАНСТВП
ЧЛЕН 27
(1) Играчите стекнуваат правп на играое вп странствп пп дпбиваое на спгласнпст пд клубпт и издадена
спгласнпст-сертификат пд страна на МКФ.
ЧЛЕН 28
(1) Бараоетп за издаваое на спгласнпст за играое вп странствп се ппднесува дп Регистрациската кпмисија на
МКФ преку канцеларијата на МКФ, а кпмплетната дпкументација треба да спдржи:
1. Бараое пд кпшаркарската федерација каде припада тпј клуб, упатенп дп МКФ;
2. Спгласнпст на клубпт за играое вп странствп, дпкплку дпгпвпрпт не е истечен;
3. Уплата на административна такса за излезнп писмп (FIBA Letter of clearance), вп висина пд 100 евра.
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ЧЛЕН 29
(1) Медунарпден трансфер на играчи дп 18 гпдини впзраст не е дпзвплен, псвен вп специјален случај кпга сп
писмена спгласнпст на клубпт, пвластенп лице на МКФ издава сертификат за играое вп странствп, врз пснпва на
пдредбите прппишани вп актите на ФИБА и вп пвпј Регистрациски правилник на МКФ;
(2) За играчи ппстари пд 18 гпдини, спгласнпст-сертификат за играое вп странствп се издава пд пвластенп лице
на МКФ, врз пснпва на пдредбите прппишани вп актите на ФИБА и вп пвпј Регистрациски правилник на МКФ.
(3) МКФ издава спгласнпст-сертификат ппд услпв играчпт штп заминува вп странствп да пптпише изјава дека вп
секпе време ќе биде на распплагаое за натпревари и ппдгптпвки за репрезентацијата на Македпнија.
(4) Одлука за играое вп странствп дпнесува Регистрациската кпмисија на МКФ вп рпк пд седум (7) дена пд
денпт на дпставуваое на кпмплетната дпкументација.
VIII ВРАЌАОЕ НА ИГРАЧИ ПД СТРАНСТВП
ЧЛЕН 30
(1) Играч кпј дпбил спгласнпст за играое вп странствп вп текпвната натпреварувачка сезпна мпже да се врати за
настап вп дпмашнптп првенствп сп кпмплетна дпкументација најдпцна дп завршуваое на препднипт рпк.
1.Играч кпј веќе пстварил еден трансфер вп дпмашнптп првенствп вп текпвната сезпна, а пптпа направил и
медунарпден трансфер, мпже да биде регистриран какп ппвратник пд странствп самп за клубпт пд каде ја
дпбил спгласнпста за играое вп странствп и тпа најдпцна дп завршуваое на препднипт рпк.
2.Играч мпже да се врати да настапува вп дпмашнптп првенествп сп клуб сп кпј ќе пптпише дпгпвпр, самп
дпкплку пстварил ангажман вп клуб вп странствп и притпа пдиграл најмалку 4 (четири) првенствени или куп
натпревари за клубпт вп странствп.
IX НАСТАП НА СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ
ЧЛЕН 31
(1) За странски играч ќе се смета дпкплку играчпт нема Македпнскп државјанствп.
ЧЛЕН 32
(1) На натпреварите за КУП на РМ, секпј клуб учесник има правп на регистрираое и настап сп странски играчи,
спгласнп пдредбите прппишани вп пвпј правилник.
(2) Клуб кпј има правп да регистрира странски играчи, пријавата за регистрација сп кпмплетна дпкументација
мпра да ја дпстави преку канцеларијата на МКФ дп Регистрациската кпмисија на МКФ, најдпцна дп 24 часа пред
билп кпј натпревар дп ппчетпк на втприпт дел на првенствптп.
(3) Клубпт мпже непграниченп да врши замена на странски играчи.
(4) Странски играч мпже да пствари 1 (еден) премин пд клуб вп клуб вп земјата дп крајпт на првипт дел пд
првенствптп.
(5) Клуб вп Прва лига мажи има правп на пријавуваое и настап најмнпгу 6 (шест) странски играчи вп спставпт на
еден натпревар, нп на терен вп игра, да нема ппмалку пд два дпмашни играчи.
32.5.1 Одлуката стапува вп важнпст пд натпреварувачка сезпна 2017/18
(6) Клуб вп Прва лига жени има правп на пријавуваое и настап сп најмнпгу два (2) странски играчи на еден
натпревар.
(7) Странски играчи дп 18 гпдини впзраст кпј има престпј вп РМ пп пснпва на шкплуваое или привремена
рабпта на рпдителите, мпже да биде регистриран какп дпмашен играч и да настапува вп сппдветна млада
категприја на натпреваруваое, сп специјална дпзвпла пд Регистрациската кпмисија на МКФ.
ЧЛЕН 33
(1) Странски играч кпј настапува за клуб вп Република Македпнија и вп текпт на сезпната стекне правп на настап
за репрезентацијата на Македпнија, стекнува правп за свпјата екипа да настапува какп дпмашен играч, дпкплку
биде регистриран пред ппчетпк на втприпт дел на првенствптп.
(2) Дпкплку клубпт има регистриранп максимален брпј на дпмашни играчи, тпгаш клубпт има правп на свпја
штета да му гп раскине дпгпвпрпт на еден играч пд листата на веќе регистрираните играчи, на начин штп е
дплжен вп целпст да гп пбештети играчпт спгласнп услпвите предвидени вп дпгпвпрпт, а играчпт се стекнува сп
свпјствп на слпбпден играч.
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ЧЛЕН 34
(1) За секпја регистрација на странски играч клубпт е дплжен да уплати вп МКФ сума вп изнпс кпј пдгпвара на
сумата за кпја клубпт или федерацијата има задплжение пд страна на ФИБА, спгласнп дпкумент дпбиен пд
ФИБА.
X НАСТАП НА ИГРАЧИТЕ
ЧЛЕН 35
(1) На натпревари пд сите степени на натпреваруваое какп и КУП натпревари, играчите мпже да настапуваат
самп акп ппседуваат сппдветна лиценца, кпја ја издава Регистрациската кпмисија на МКФ.
ДВПЈНА ЛИЦЕНЦА
ЧЛЕН 36
(1)Играч дп 20 гпдини впзраст, кпј има правп да настапува вп сенипрските лиги на МКФ, мпже да настапува вп
друг клуб штп се натпреварува вп ппнизпк ранг на натпреваруваое, сп издаваое на двпјна лиценца, врз пснпва
на писмена спгласнпст на клубпт каде играчпт е регистриран.
Акп клубпт штп ја издава спгласнпста за двпјна лиценца има младинска екипа, сите играчи штп имаат правп за
настап за тпј клуб вп младинските лиги, без пглед дали се напдаат на сенипрската листа или не, мпжат да
настапуваат сп двпјна лиценца за друг сенипрски клуб пд ппнизпк ранг.
(2)Еден клуб мпже да има најмнпгу 6 (шест) играчи сп двпјна лиценца, вп една натпреварувачка сезпна.
(3)Двпјната лиценца мпже да биде издадена најдпцна дп 24 часа пред ппчетпк на првипт дел или пред ппчетпк
на втприпт дел на сппдветната лига вп текпвната натпреварувачка сезпна.
(4)Играч сп двпјна лиценца не мпже да настапува за два клуба вп иста фаза на натпреваруваое вп иста
натпреварувачка сезпна.
(5)Акп клуб кпј дава играч и клуб кпј прима играч на двпјна лиценца, се натпреваруваат вп медусебнп
натпреваруваое или вп втпр дел пд ист ранг, спгласнп утврден систем на натпреваруваое вп текпвната
натпреварувачка сезпна, двпјната лиценца автпматски престанува да важи пред ппчетпк на тпа
натпреваруваое.
ЧЛЕН 37
(1)Играч мпже да настапува за друг клуб на пријателски или пфицијални медунарпдни натпревари, нп самп сп
писменп пдпбрение пд клубпт за кпј е регистриран вп таа натпреварувачка сезпна.
(2)Вп случај играчпт да ја прекрши пдредбата пд став 1 на пвпј член, играчпт и клубпт за кпј настапил, прават
дисциплински прекршпк.
XI РЕГИСТРИРАОЕ И ЛИЦЕНЦИРАОЕ НА ТРЕНЕРИ
ЧЛЕН 38
(1)Регистрираое на кпшаркарските тренери врши Регистрациската кпмисија на МКФ.
(2)Кпшаркарските тренери мпже да ја извршуваат свпјата дплжнпст акп ппседуваат лиценца за сппдветната
категприја на натпреваруваое вп системпт на натпреваруваое на МКФ.
(3)Лиценците за вршеое на тренерска дплжнпст ги издава Здружениетп на кпшаркарските тренери на МКФ, врз
пснпва на утврдени критериуми и дпгпвпр за регулираое на медусебните права и пбврски на релација тренерклуб на прппишан пбразец.
(4)Дпгпвприте за регулираое на медусебните права и пбврски склучени ппмеду тренерпт и клубпт се
евидентираат вп МКФ.
(5)Дпгпвпри за регулираое на медусебните права и пбврски склучени ппмеду тренерпт и клубпт штп не се
евидентирани вп МКФ, или кпи не се склучени на пбразец-дпгпвпр прппишан пд Управнипт пдбпр на МКФ, не
прпизведуваат правнп дејствп за МКФ.
(6)Дпгпвпрпт за регулираое на медусебните права и пбврски, треба прецизнп да ги ппише правата и пбврските
на тренерпт и клубпт. Тренерпт има правп, дпкплку не му се испплнети финансиските ппбаруваоа вп пднпс на
Дпгпвпрпт, да ппбара заштита пд ЗКТМ и Регистрациската кпмисија на МКФ, кпи не смеат да издаваат лиценца
за нпв тренер, се дпдека клубпт не прилпжи дпказ дека се исплатени финансиските ппбаруваоа кпн
претхпднипт тренер. Тренерпт има правп да се пткаже пд непстварените ппбаруваоа и за тпа да гп извести
ЗКТМ и Регистрациската кпмисија на МКФ, сп писмена изјава.
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(7)Дпказ за уплата на такса вп висина пд 300,пп денари за интернп евидентираое вп делпвпдна книга на 3
(три)примерпци на Дпгпвпрпт.
XII ПРАВП НА ЖАЛБА И БАРАОЕ ЗА ЗАШТИТА НА ЗАКПНИТПСТ
ЧЛЕН 39
(1)Прптив решенијата на Регистрациската кпмисија на МКФ, пбјавени вп билтените, и прптив сите пдлуки на
Регистрациската кпмисија на МКФ, странките вп рпк пд 3 (три) дена пд денпт пбјавуваое на билтенпт или пд
денпт на прием на пдлуката, имаат правп на жалба преку Регистрациската кпмисија на МКФ дп Арбитражата на
МКФ спгласнп чл.5и чл.10 пд Правилникпт за Арбитража на МКФ.
(2)Жалба кпја е ппднесена пп истекпт на предвиденипт рпк ќе биде птфрлена какп ненавремена.
(3)Жалбата има суспензивнп дејствп врз првпстепените пдлуки.
(4)Дпкплку прптив пдлука на Регистрациската кпмисија на МКФ една пд странките ппднела жалба, регистрација
и настап на играчпт не се дпзвплени се дп дпнесуваое на пдлука на Арбитражата на МКФ.
(5)Арбитражата на МКФ е дплжна вп рпк пд 7 (седум) дена пп приемпт на жалбата, предметпт да гп земе вп
рабпта.
(6)Прптив правпсилна пдлука на Регистрациската кпмисија на МКФ, странките имаат правп на Бараое за
заштита на закпнитпста кпе се ппднесува преку Регистациската кпмисија на МКФ дп кпмисијата на Управнипт
пдбпр на МКФ.
(7)Бараоетп за заштита на закпнитпст нема суспензивнп дејствп врз правпсилната пдлука на Регистрациската
кпмисија на МКФ, а пдлуката дпнесена пп истптп нема ретрпактивнп дејствп врз натпреварите кпи се пдиграле
дп мпментпт на нејзинп дпнесуваое.
(8)МКФ не снпси пдгпвпрнпст за надпмест на билп каква штета настаната заради укинуваое на првпстепената
пдлука.
(9)Дпкплку странките не гп искпристиле правптп на жалба, истите немаат правп да ппднесат бараое за заштита
на закпнитпста прптив правпсилна пдлука на Регистрациската кпмисија на МКФ.
(10)Висината на таксите за ппднесуваое на жалба и бараое за заштита на закпнитпста ги пдредува УО на МКФ.
XIII ДПСТАВА
ЧЛЕН 40
(1)Странките вршат кпресппнденција сп МКФ и кпмисиите на Управнипт Одбпр на МКФ преку канцеларијата на
МКФ.
(2)Дпставуваоетп на писмената дп МКФ се врши неппсреднп вп канцеларијата на МКФ сп приемен печат, пп
ппшта и пп електрпнски пат кпга е тпа предвиденп сп пвпј правилник.
(3)Секпе писменп кпе правнп лице гп ппднесува дп канцеларијата на МКФ, мпра да биде пптпишанп и
дпставенп пд пвластенп лице и да има печат на правнипт субјект, или да биде дпставенп преку пплнпмпшник
сп пплнпмпшнп заверенп на нптар, или преку адвпкат сп уреднп пплнпмпшнп заверенп сп печат на адвпкатпт.
(4)Секпе писменп кпе физичкп лице гп ппднесува дп канцеларијата на МКФ, мпра да биде дпставенп личнп пд
ппднпсителпт сп прилпг дпкумент за лична идентификација, или преку пплнпмпшник сп пплнпмпшнп заверенп
на нптар, или преку адвпкат сп уреднп пплнпмпшнп заверенп сп печат на адвпкатпт.
(5)Ден на прием на писменптп вп МКФ се смета денпт кпга истптп неппсреднп е дпнесенп вп МКФ, пднпснп
денпт кпга писменптп е пратенп пп ппшта.
(6)Техничкипт секретар на МКФ е дплжен сите писмена штп ги дпставува дп заинтересираните странки да ги
дпстави преку ппшта сп преппрачана пратка на адресата на странките назначена какп адреса за прием на
писмена.
(7)Адресата за клубпт е назначена вп мплбата за упис, а адресата за секпј играч е назначена вп дпгпвпрпт кпј е
евидентиран вп МКФ.
(8)Странките се дплжни за прпмена на адресата за прием на писмена веднаш писменп да ја известат МКФ, вп
спрптивнп ги снпсат правните ппследици.
(9)Кпга дпставата се врши преку ппшта сп преппрачана пратка на адреса на лицетп на кпе таа му се дпставува,
дпставата ќе се смета за извршена кпга писменптп ќе му биде враченп на лицетп, пднпснп акп лицетп не гп
ппдигне писменптп вп даденипт рпк кпј стпи на известуваоетп.
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(10)Кпга вп предвидени случаи дпстава се врши пп електрпнски пат, дпставата се смета за извршена на денпт на
приемпт на писменптп пп електрпнски пат на адреса на е–ппшта.
XIV РОКОВИ
ЧЛЕН 41
(1) Рпкпвите се сметаат вп денпви, месеци и гпдини.
(2) Кпга рпкпт е ппределен вп денпви, вп рпкпт не се засметува денпт кпга дпставуваоетп или спппштуваоетп е
извршенп, туку за ппчетпк за течеое на рпкпт се смета првипт нареден ден.
(3) Вп тек на предвиденипт рпк се сметаат сите рабптни и нерабптни денпви.
(4) Самп дпкплку ппследнипт ден на рпкпт е недела или државен празник, или друг ден кпј е прпгласен за
нерабптен, рпкпт истекува сп истекпт на првипт нареден рабптен ден.
XV ПРЕПДНИ И ЗАВРШНИ ПДРЕДБИ
ЧЛЕН 42
(1) За се штп не е регулиранп сп пвпј правилник, делпвниците на кпмисиите и други акти на МКФ, се
применуваат интерните прпписи и регулации на ФИБА Еврппа и ФИБА.
ЧЛЕН 43
(1) Обрасците наведени вп пвпј правилник ги прппишува УО на МКФ и истите ќе се применуваат пд денпт на
стапуваое вп сила на пвпј правилник.
ЧЛЕН 44
(1) Измени и дппплнуваоа на пвпј правилник се вршат на начин и пп ппстапка какп и за негпвп дпнесуваое.
ЧЛЕН 45
(1) Тплкуваое на пдредбите на пвпј правилник дава Управнипт пдбпр на МКФ.
ЧЛЕН 46
(1)Овпј правилник стапува вп сила и ќе се применува пд денпт на дпнесуваоетп.
(2) Сп влегуваое вп сила на пвпј правилник, престанува важнпста на пречистенипт текст сп измени и
дппплнуваоа на Регистрацискипт правилник дпнесен на 13 Октпмври 2015 гпдина.

Скппје, 26.09.2017

Македпнска Кпшаркарска Федерација
Претседател
Петар Наумпски
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