КПШАРКАРСКА ФЕДЕРАЦИЈА НА
СЕВЕРНА МАКЕДПНИЈА
ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ

СТАТУТ

Врз пснпва на Закпнпт за Здруженија и Фпндации и Закпнпт за сппрт, преставниците
на Кпщаркарските клубпви на седницата на Спбраниетп на Кпщаркарска Федерација на
Северна Македпнија на ден 15.05.2019 гпдина, усвпија измени и дппплнуваоа врз пснпва на
кпи се дпнесува прешистен текст на:
СТАТУТ
НА КОШАРКАРСКА ФЕДЕРАЦИЈА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

I. ППШТИ ПДРЕДБИ
Член 1
Кпщаркарска Федерација на Северна Македпнија, вп натампщнипт текст Федерација е
Здружение на градани щтп преку клубпвите ги пстваруваат и успгласуваат ппединешните сп
ппщтите и заеднишките интереси на кпщаркарскипт сппрт вп Република Северна Македпнија.
Федерацијата е депплитизирана и забранува делуваое на пплитишки партии вп свпите
редпви, за ппстигнуваое на пплитишки цели и интереси.
Член 2
Федерацијата е сампстпјна вп прганизираоетп и пстваруваоетп на целите и активнпстите
утврдени сп Статутпт и други нпрмативни акти, пстварувајќи ги правата и ппшитувајќи ги
пдгпвпрнпстите спгласнп Уставпт и Закпните на Република Северна Македпнија.
Член 3
Федерацијата ја пстварува дејнпста на ппдрашјетп на Република Северна Македпнија.
Член 4
Називпт на Здружениетп на градани е Кошаркарска Федерација на Северна Македонија.
Скратенп име самп за инетрна упптреба е КФСМ.
Член 5
Седищте на Федерацијата е вп Скппје, на ул. Македпнија брпј 11-А.
Член 6
Федерацијата има свпјствп на правнп лице сп права, пбврски и пдгпвпрнпсти утврдени сп
Уставпт на Република Северна Македпнија, сп Закпн и пвпј Статут, и се запищува вп
регистерпт на Здруженија на градани щтп се впди вп Централен Регистар на Република
Северна Mакедпнија.
Член 7
Федерацијата ја застапува и преставува Претседателпт, а вп негпвп птсуствп Заменик на
Претседателпт на Управнипт пдбпр.
Член 8
Федерацијата има пешат вп пкругла фпрма, вп средината е знакпт на Федерацијата, а пкплу
негп е испищан текстпт:
КПШАРКАРСКА ФЕДЕРАЦИЈА НА СЕВЕРНА МАКЕДПНИЈА – СКППЈЕ
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Федерацијата има щтембил сп правпагплна фпрма, сп следнипт текст:
КПШАРКАРСКА ФЕДЕРАЦИЈА НА СЕВЕРНА МАКЕДПНИЈА
БР.________ од__________20___год. Скопје
Текстпт на пешатпт и щтембилпт на Федерацијата се напищани сп кирилишнп писмп.
Член 9
Членките на Федерацијата имаат пешат и щтембил, а ппкрај иметп на Федерацијата стпи и
иметп на шленката.
Член 10
Федерацијата има знак щтп се спстпи пд црвена кошаркарска топка, со знаме на Република
Северна Македонија во форма на кошаркарската топка, во средината, а во долниот десен
дел е испишано КФСМ.
Знаметп на Федерацијата е сп правпагплна фпрма сп димензии 2х1 вп шија средина е знакпт
на Федерацијата.Оснпвата на знаметп е сп бела бпја.
Член 11
Федерацијата е шлен на Oлимписки кпмитет na Северна Македпнија, сп сппствена пдлука.
Федерацијата е шлен на Медунарпдната кпщаркарска федерација – ФИБА, сп сите права и
пбврски.
Член 12
Членки на Федерацијата се сите кпщаркарски клубпви кпи се запищани вп единственипт
регистар на КФСМ.
Членки на Спбраниетп на Федерацијата сп сите права и пбврски, се сите клубпви кпи активнп
вп кпнтинуитет пд најмалку две натпреварувашки сезпни ушествуваат вп една пд сенипрските
лиги прганизирани пд КФСМ, какп и пд еден претставник пд Здружениетп на млади
категприи, аспцијација на кпщаркарски судии и делегати, аспцијација на играши, аспцијација
на кпщаркарски тренери, аспцијација на 3на3 натпреваруваое, аспцијација на статистишари
и аспцијација на ветерани.
II. ДЕЈНПСТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА
Член 13
Вп пстваруваоетп на утврдените задаши пд заеднишки интерес вп пбласта на кпщарката,
Федерацијата свпјата дејнпст ја пстварува преку следните активнпсти:
13.1
13.2

13.3
13.4
13.5

Ја пстварува прпграмската приентиација вп кпщаркарскипт сппрт вп рамките на
развпјпт на сппртпт вп Република Северна Македпнија.
Гп унапредува кпщаркарскипт сппрт вп Република Северна Македпнија и спздава
прганизациски, материјални, струшни и кадрпвски услпви за репрезентираое на
кпщаркарскипт сппрт.
Утврдува систем на кпщаркарски натпревари вп Република Северна Македпнија
Ги ппврзува и кппрдинира активнпстите на кпщаркарските клубпви и струшните
пблици на прганизираое.
Ппмагаое на активнпстите за пппуларизација на кпщаркарскипт сппрт,
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13.6
13.6
13.7
13.8
13.9

Ги ппттикнува и ги ппмага активнпстите и акциите наспшени кпн унапредуваоетп и
пппуларизацијата на кпщаркарскипт сппрт.
Утврдува спрабптка сп сппртските и други прганизации вп Република Северна
Македпнија
Остварува медунарпдна сппртска спрабптка.
Организира и спрпведува маркетинг служба за пстваруваое материјални и
финансиски средства за финансираое на дејнпстите на Федерацијата.
Организира и финансира лиги за младински и кадетски категприи и Федерацијата вп
интерес на кпщарката ги пдредува правилата, назнашува прпппзициите и нашинпт на
натпреваруваое, преку свпе струшнп лице кпе гп именува Управнипт пдбпр на КФСМ.

Член 14
За спрпведуваое на утврдените дејнпсти, Федерацијата ќе се ангажира сп:
14.1 Спздаваое материјални услпви за щкплуваое и успврщуваое на струшните кадри кпи
неппсреднп врщат струшни рабпти вп кпщаркарскипт сппрт.
14.2 Даваое на прганизаципна и струшна ппмпщ на шленките на Федерацијата.
14.3 Грижа за единствена примена на прпписите и правилата на кпщаркарската игра.
14.4 Јавнпст вп рабптата
14.5 Обезбедуваое на здравствен надзпр над сппртистите какп и за примена на
дпстигнуваоата на сппртската медицина вп унапредуваоетп на кпщаркарскипт
сппрт.
Член 15
Федерацијата сампстпјнп или заеднп сп други пргани, прганизации или заедници
пбезбедува услпви за развпј на наушнп истражувашката, струшната, прппагандната,
инфпрмативната и издавашката дејнпст вп пбласта на кпщаркарскипт сппрт.
Член 16
Федерацијата заради пппуларизација и развпј на кпщаркарскипт сппрт вп сите средини на
Република Северна Македпнија прганизира кпщаркарски натпревари на екипи или
репрезентации пд дпмащен или медунарпден карактер.
Член 17
Вп пстваруваоетп на целите и задашите на Федерацијата, кпщаркарските клубпви и
струшните пблици на прганизираое, неппсреднп или преку свпите претставници вп прганите
на Федерацијата ги имаат следните права и пбврски:
17.1 Слпбпднп и рамнпправнп да ушествуваат вп сите заеднишки утврдени цели и задаши:
17.2 Да се избираат и да бидат избрани вп прганите и телата на Федерацијата.
17.3 За рабптата на прганите и рабптните тела, Федерацијата ги известува клубпвите.
17.4 Да даваат иницијатива и ппднесуваат предлпзи за разгледуваое на пдредени
пращаоа, пднпснп нпсеое пдлуки и заклушпци пп истите.
17.5 Да бидат редпвнп и навременп известувани за рабптата на прганите и рабптните тела
на Федерацијата.
17.6 Неппсреднп да рабптат и да ги спрпведуваат утврдените закпнски и други статутарни
пбврски и задаши.
17.7 Дпследнп да ги спрпведуваат заклушпците и пдлуките на прганите и рабптните тела
на Федерацијата.
17.8 Да ппкренуваат и преземаат пбврски заради пстваруваое на дадените иницијативи и
да кпристат други права утврдени сп Закпн, Статутпт и други акти на Федерацијата.
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17.9

Сп редпвнп присуствп и активнп ушествп вп рабптата на прганите и телата да
придпнесуваат за унапредуваое на рабптата на Федерацијата.

III. УПРАВУВАОЕ И ПРГАНИЗАЦИСКА ППСТАВЕНПСТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА
Член 18
Федерацијата пбезбедува еднакви права, пбврски и пдгпвпрнпсти на шленките.
Федерацијата има пргани, тела и струшни пблици на прганизираое спставени пд
преставници на шленките на Федерацијата.
Член 19
Претставниците на шленките на Федерацијата вп прганите и телата се избираат за време пд
четири (4) години, сп мпжнпст за измена на шленпвите-претставниците на лигите
(здруженијата) секпја натпреварувашка сезпна. Мандатпт на претставниците на шленките
престанува сп истекпт на времетп за кпе се избрани.
Мандатпт на претставникпт мпже да му престане и пред истекпт на времетп за кпе е избран
пп пат на пставка или сп птппвикуваое пд прганпт кпј гп избрал.
Член 20
Вп пстваруваоетп на функцијата преставникпт ги има следните права и пбврски:
20.1 Да присуствува на седниците на прганите и телата каде е избран, да ушествува вп
рабптата и да пдлушува пп сите пращаоа щтп се на Дневнипт ред,
20.2 Навременп, заеднп сп пстанатите шленпви на прганпт или телптп, да биде известен
за пдржуваоетп и Дневнипт ред,
20.3 Да ппставува предлпзи, за успврщуваое на нпрмативните акти на Федерацијата,
20.4 Да дпбие пдгпвпр на ппставените пращаоа за рабптата на прганите и телата на
Федерацијата,
20.5 Да гп известува клубпт (Здружениетп) щтп гп застапува за дпнесените пдлуки,
најдпцна дп пдржуваое на следната седница на прганпт или телптп на Федерацијата,
20.6 Да ги изврщува задашите щтп му ги дпверила Федерацијата, или некпј пд телата шиј
шлен е,
20.7 Да пдлушува ппшитувајќи ги ставпвите и наспките на Федерацијата, ппшитувајќи ги
актите на Федерацијата и закпните на Република Северна Македпнија,
20.8 За рабптата пдгпвара пред прганите и телата на Федерацијата.
Член 21
Членките на кпщаркарската прганизација се прганизираат преку клубпвите, струшните
пблици на прганизираое и здруженијата..
Член 22
Вп рамките на Федерацијата, клубпвите фпрмираат Здруженија на клубпви, и тпа Прва,
Втпра и Трета лига вп мащка, Прва и Втпра лига вп женска кпнкуренција и Здружение на
млади категприи на КФСМ.
Здруженијата на клубпвите вп пвие лиги, имаат ппсебна пптсметка на сметката на
Федерацијата на кпи пптписници се Кпмесарпт за натпреваруваое и Претседателите на
сппдветните Здруженија.
Претседателите на здруженијата пп автпматизам се шленпви на Управнипт пдбпр на
Федерацијата, сп правп на глас.
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Секпја натпреварувашка сезпна нпвпизбраните претседатели на здруженијата пп
автпматизам стануваат шленпви на Управнипт пдбпр, наместп старите шленпви.
Член 23
Кпщаркарските клубпви се здруженија вп кпи граданите слпбпднп, дпбрпвплнп се
здружуваат заради задпвплуваое на ппщтите пптреби и интереси вп кпщаркарскипт сппрт.
Член 24
Кпщаркарските клубпви се фпрмираат вп спгласнпст сп Закпнпт за здруженијата на граданите
и фпндациите, Закпнпт за сппрт и Статутпт на Федерацијата.
Член 25
Рабптата и пднпсите вп клубпвите се утврдуваат сп Статутпт, и другите акти на клубпт
заснпвани на пвпј Статут, закпните и другите акти.
Член 26
Сите пращаоа и активнпсти пд заеднишки интерес клубпвите ги пстваруваат вп рамките на
Федерацијата.
Член 27
Вп реализација на активнпстите кпщаркарските клубпви ги имаат следниве права и пбврски:
27.1 Сампстпјнп ги утврдуваат медусебните пднпси,
27.2 Предлагаат разгледуваое на пращаоата пд заеднишки интерес вп прганите и телата
на Федерацијата, дпбивајќи струшна и прганизациска ппмпщ,
27.3 Имаат увид вп рабптата на прганите и телате на Федерацијата и струшните пблици на
прганизираое вп кпщаркарскипт сппрт,
27.4 Ппкренуваат пращаоа на пдгпвпрнпст на шленпвите на прганите и телата на
Федерацијата и другите струшни пблици на прганизираое,
27.5 Придпнесуваат вп пстваруваоетп на целите и задашите на Федерацијата,
27.6 Гп спрпведуваат пвпј Статут и актите на Федерацијата, пдлуките и заклушпците щтп
прпизлегуваат пд нив,
27.7 Ушествуваат вп акциите и манифестациите на Федерацијата, вп спрабптка сп други
прганизации да придпнесуваат за угледпт и унапредуваоетп на кпщаркарскипт сппрт
вп Република Северна Македпнија,
27.8 Ушествуваат вп изврщуваоетп на финансиските пбврски на Федерацијата, и кпн неа,
каде щтп и самите земаат ушествп.
Член 28
Заради пстваруваое на заеднишките цели и задаши и неппсреднп пстваруваое на правата и
пбврските на струшен план, се прганизираат струшни пблици на прганизираое.
Член 29
Струшните пблици на прганизираое преку претставниците ги искажуваат и ги успгласуваат
свпите ппсебни интереси и влијаат на утврдуваоетп на пплитиката, дпнесуваоетп на
прпграми, планпви, ппщти акти и други пдлуки на Федерацијата и ппднесуваат предлпзи на
ппщти акти и други пдлуки кпи ги дпнесуваат прганите и телата на Федерацијата.
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Член 30
Пплпжбата, правата и пбврските на струшните пблици на прганизираое ппблиску се
утврдуваат сп правилници за рабпта кпи ппсебнп спдржат:
права, дплжнпсти и
пдгпвпрнпсти на шленпвите, нашин на нивнп прганизираое, пдлушуваое и известуваое на
шленпвите и други пращаоа, а вп спгласнпст сп целите и задашите утврдени сп пвпј Статут.
IV. ПРГАНИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА
Член 31
Органи за Федрацијата се:
А/ СПБРАНИЕ
Б/ УПРАВЕН ПДБПР
В/ НАДЗПРЕН ПДБПР
А. СПБРАНИЕ
Член 32
Спбраниетп е највиспк прган на Федерацијата кпе гп спшинуваат шленпви-претставници пд:
32.1 Прва лига мажи
32.2 Прва лига жени
32.3 Втпра лига мажи
32.4 Втпра лига жени
32.5 Трета лига мажи
32.6 Еден претставник пд Здружение на млади категприи на КФСМ
32.7 Еден претставник пд Аспцијација на кпщаркарски судии и делегати
32.8 Еден претставник пд Аспцијација на играши
32.9 Еден претставник пд Аспцијација на кпщаркарски тренери
32.10 Еден претставник пд Аспцијација 3на3
32.11 Еден претставник пд Аспцијација на статистишари
32.12 Еден претставник пд Аспцијација на ветерани
Сп ппсебна Статутарна пдлука Спбраниетп мпже да гп смени брпјпт на шленпвите, дпкплку
дпјде дп прпмена на лигите или аспцијациите.
Член 33
Нашинпт на избпрпт, птппвикуваоетп и мандатпт на шленките на Спбраниетп се утврдува сп
Статутпт и Делпвникпт за рабпта на Спбраниетп, спгласнп пдредбите на Закпнпт за сппрт на
Република Северна Македпнија.
Член 34
Рабптата пд свпјата надлежнпст Спбраниетп ги врщи на седници.
Спбраниетп пплнпважнп пдлушува кпга на седницата присуствуваатппвеќе пд пплпвина
(50% +1) пд претставниците.
Спбраниетп пдлуките ги дпнесува сп мнпзинствп гласпви пд присутните шленпви на
Спбраниетп.
Статутпт се дпнесува кпга за негп ќе се изјаснат две третини пд присутните шленпви на
Спбраниетп.
Рабптата на Спбраниетп се уредува сп Делпвник за рабпта.
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Член 35
Спбраниетп дпнесува заклушпци, преппраки, пдлуки и усвпјува други акти пд знашеое за
развпјпт и унапредуваоетп на кпщаркарскипт сппрт.
Член 36
Седниците на Спбраниетп се пдржуваат пп пптреба, а најмалку еднащ гпдищнп.
Седница на Спбраниетп свикува Претседателпт на Федерацијата.
Седница на Спбраниетп се свикува пп предлпг на Управнипт пдбпр, Надзпрнипт пдбпр или
на 1/5 пд вкупнипт брпј шленпви на Спбраниетп.
Акп претседателпт на Федерацијата, вп рпк пд 14 дена пд денпт на даденипт предлпг пд
предлагашпт не свика седница, седницата ја свикува самипт предлагаш.
Седниците на Спбраниетп се јавни.
Член 37
Спбраниетп дпнесува Делпвник за рабпта каде щтп се прецизира нашинпт на рабптата и
пдлушуваоетп на Спбраниетп.
Член 38
Спбраниетп ги врщи следните рабпти:
38.1 Дпнесува Статут, негпви измени и дппплненија,
38.2 Дпнесува среднпрпшни, гпдищни и пплугпдищни прпграми за рабпта и ги утврдува
смерниците за развпј на кпщарката вп Република Северна Македпнија,
38.3 Разгледува и усвпјува извещтаи за рабпта на Управнипт пдбпр,
38.4 Дпнесува финансиски план, утврдува заврщни сметки и извещтаи за финансискптп
рабптеое предвидени сп закпните на Република Северна Македпнија,
38.5 Ги бира и ги разрещува: Претседателпт на Спбраниетп, Претседателпт и шленпвите на
Управнипт пдбпр и шленпвите на Надзпрнипт пдбпр,
38.6 Дпнесува пдлука за престанпк на рабптата на Федерацијата сп двптретинскп
мнпзинствп, на шленките,
38.7 Дпнесува пдлука за здружуваое вп Аспцијации и други пблици на здружуваое вп
Република Северна Македпнија и медунарпдни рамки,
38.8 Дпнесува пдлука за пснпваое Тргпвскп друщтвп за маркетинщки пптреби, вп
спгласнпст сп закпнските пдредби,
38.9 Дпнесува Регистрациски правилниик и негпви измени и дппплненија,
38.10 Врщи други рабпти за щтп е надлежнп сппред Закпнпт за сппрт на Република Северна
Македпнија и актите на Федерацијата.
Б. ПРЕТСЕДАТЕЛ
Член 39
Спбраниетп пд свпите редпви избира Претседател на Федерацијата, пдгпвпрен пред
Управнипт пдбпр и Спбраниетп.
Мандатпт на Претседателпт на Федерацијата трае шетири (4) гпдини, нп минимум две (2)
гпдини пд заппшнат, пбнпвен или пптврден мандат не мпже да се ппднесува Иницијатива пд
страна на шленките на Спбраниетп на КФСМ за пдржуваое на Впнреднп избпрнп Спбрание.
Претседателпт на Федерацијата се избира сп мнпзинствп гласпви пд присутните пвластени
преставници на шленките сп правп на глас.

KFСМ STATUT

8

Член 40
Претседателпт на Федерацијата ги врщи следните рабпти:
40.1 Ја застапува Федерацијата вп земјата и странствп,
40.2 Ги свикува седниците на Спбраниетп и Управнипт пдбпр и ракпвпди сп нив,
40.3 Гп предлага спставпт на Управнипт пдбпр,
40.4 Пптписник е на актите дпнесени на Спбраниетп и Управнипт пдбпр,
40.5 Става ветп на актите дпнесени пд страна на Управнипт пдбпр и телата на
Федерацијата, акп се вп спрптивнпст сп пдредбите на пвпј Статут,
40.6 Се грижи за изврщуваое на пдлуките, прпграмите, заклушпците и ставпвите дпнесени
пд Спбраниетп и Управнипт пдбпр,
40.7 Се грижи за пстваруваое на Прпграмата за рабпта,
40.8 Врщи други рабпти предвидени сп пвпј Статут и другите нпрмативни акти на
Федерацијата.
В. УПРАВЕН ПДБПР
Член 41
Управнипт пдбпр е извщен прган на Спбраниетп, вп кпј секпј шлен има еднакви права,
пбврски и пдгпвпрнпсти за рабптеоетп и развпјпт на Федерацијата.
Вп рамките на правата и дплжнпстите, Управнипт пдбпр за свпјата рабпта пдгпвара пред
Спбраниетп.
Член 42
Управнипт пдбпр е спставен пд:
Пп автпматизам: претседателите на Здруженијата на сенипрските лиги вп текпвната
натпреварувашка сезпна и претседателпт на Здружениетп на младински лиги
Меначерски тим кпј пбезбедува средства за репрезентативните селекции и други прпекти на
Федерацијата вп интерес на развпјпт на кпщарката. Брпјпт и спставпт на меначерскипт тим е
на предлпг на Претседателпт на КФСМ. Истп така, на предлпг на Претседателпт, Управнипт
пдбпр мпже да замени и кппптира нпви шленпви на меначерскипт тим.
Член 43
Управнипт пдбпр ги врщи следните рабпти:
Ги изврщува и спрпведува пдлуките, заклушпците и ставпвите на Спбраниетп.
43.1 Ги изврщува и спрпведува пдлуките, заклушпците и ставпвите на Спбраниетп.
43.2 Ги утврдува нпрмативните акти, прпграми, планпви и другите материјали.
43.3 Дпнесува акти за изврщуваое на прпписите и ппщтите акти на Спбраниетп.
43.4 Дпнесува план за рабпта за изврщуваое на прпграмата за рабпта на Спбраниетп.
43.5 Вп рамките на пплитиката кпја ја утврдилп Спбраниетп ја следи и прпушува спстпјбата
и прпблемите вп кпщаркарскипт сппрт и предлага мерки и активнпсти за
унапредуваое и пппуларизација на кпщаркарскипт сппрт.
43.6 Фпрмира свпи ппмпщни рабптни тела – кпмисии, именува претседатели и шленпви
на истите и ја наспшува нивната рабпта.
43.7 На предлпг на Здруженијата гп именува Кпмесарпт за натпреваруваое вп сенипрска
кпнкуренција
43.8 Усвпјува календар за секпја натпреварувашка сезпна.
43.9 Гп утврдува системпт на лига и куп натпревари вп Република Северна Македпнија.
43.10 Врщи избпр и предлага претставници вп сппртски пргани и прганизации.
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43.11 Врщи избпр на струшнп лице кпе ќе ги пдредува прпппзициите и системпт на
натпреваруваое вп млади категприи
43.12 Одлушува за ппфалби, јавни признанија и други награди пд исклушителнп знашеое.
43.13 Предлага гпдищен финанспв план и заврщна сметка и се грижи за нивнп изврщуваое
43.14 Ги именува изврщителите на финанспвипт план и пптписниците на финансиските и
други дпкументи
43.15 Разгледува и усвпјува прпграми за рабпта и извещтаи за рабпта на свпите пргани и
рабптни тела.
43.16 На Спбраниетп му ппднесува извещтај за свпјата рабпта и за рабптата на свпите
рабптни тела.
43.17 Организира кпщаркарски натпревари на екипи и репрезентации и други маспвни
акции сп цел пппуларизација и унапредуваое на кпщаркарскипт сппрт вп Република
Северна Македпнија.
43.18 На предлпг на Судиската кпмисија утврдува листа на судии за впдеое на
натпреварите пд свпјата надлежнпст.
43.19 На предлпг на Кпмесарпт за натпреваруваое утврдува листа на делегати за системпт
на натпреваруваое.
43.20 Гп именува Генералнипт секретар на Федерацијата.
43.21 Обезбедува услпви и снпси пдгпвпрнпсти за натпреварите, за нивната регуларнпст на
нивп на Република Северна Македпнија.
43.22 Именува тренери на државните репрезентации.
43.23 Дпнесува задплжителни тплкуваоа пп сите ппщти акти на Федерацијата.
43.24 Дпнесува Делпвник за рабпта
43.25 Предлага Регистрациски правилник
43.26 Дпнесува Правилник за натпреваруваое
43.27 Дпнесува Дисциплински правилник
43.28 Дпнесува Правилник за систематизација на рабптни места
43.29 Превзема кпнкретни мерки вп слушај на крщеое на интересите и нарущуваое на
угледпт на кпщаркарскипт сппрт
43.30 Врщи и други рабпти за кпи сп пвпј Статут или сп другите акти е надлежен.
Член 44
Управнипт пдбпр се спстанува пп пптреба, рабпти на седници а мпже пплнпправнп да
пдлушува акп на седницата присуствуваат ппвеќе пд пплпвината шленпви.
Управнипт пдбпр пдлушува сп мнпзинствп гласпви на присутните шленпви.
Член 45
Седниците на Управнипт пдбпр ги свикува претседателпт кпј ракпвпди сп нив. Вп слушај на
птсуствп на претседателпт на Федерацијата, гп заменува пптпретседателпт.
Седниците на Управнипт пдбпр се јавни.
Член 46
Вп врщеое на свпите права и дплжнпсти, Управнипт пдбпр дпнесува пдлуки, рещенија,
упатства, наспки и заклушпци.
Член 47
Мандатпт на шленпвите на Управнипт пдбпр е шетири (4) гпдини.
Управнипт пдбпр пд свпите редпви избира пптпретседатели сп мандат пд шетири (4) гпдини,
кпи вп птсуствп на претседателпт гп заменуваат.

KFСМ STATUT

10

Мандатпт на претставниците на здруженијата - шленпви на Управнипт пдбпр трае една (1)
натпреварувашка сезпна, сп правп на ппвтпрен избпр пд страна на сппдветнптп здружение.
Секпј шлен на Управнипт пдбпр има правп да предлага на Управнипт пдбпр претресуваое на
пдредени пращаоа пд негпвата надлежнпст, да дава иницијатива за ппдгптвуваое на
пдлуки, прпписи и други акти и да предлага нашелни ставпви и наспки за рабпта на прганите
и телата на Спбраниетп и на Управнипт пдбпр.
Д. НАДЗПРЕН ПДБПР
Член 48
Надзпрнипт пдбпр е спставен пд три (3) шлена.
Членпвите на Надзпрнипт пдбпр пд свпите редпви избираат Претседател.
Мандатпт на шленпвите на надзпрнипт пдбпр трае шетири (4) гпдини.
Член 49
Надзпрнипт пдбпр врщи кпнтрпла над спрпведуваоетп на пдредбите на пвпј Статут и
кпнтрпла за наменскптп кпристеое и распплагаое на средствата и прихпдите на
Федерацијата.
Свпите напди и пдлуки Надзпрнипт пдбпр ги дпставува дп Спбраниетп и Управнипт пдбпр на
Федерацијата.
V. ЈАВНПСТ ВП РАБПТАТА
Член 50
Рабптата на Федерацијата е јавна. Јавнпста на рабптата на Федерацијата се пстварува преку:
51.1 Навременп дпставуваое на материјали за расправа на претставниците на шленките
на Федерацијата и други заинтересирани пргани, прганизации и аспцијации.
52.2 Навремена дпстава на материјали за расправа на средствата за јавнп инфпрмираое,
без правп на ушествп вп расправата, вп слушај да се ппвикани какп гпсти на
седницата.
53.3 Ппдгптвуваое билтени.
Член 51
Претседателите на прганите и телата на Федерацијата се дплжни на претставниците на
средствата за инфпрмираое да им презентираат ппдатпци и инфпрмации за рабпта и да им
пвпзмпжат непрешенп следеое на рабптата на седниците.
VI. МЕДУНАРПДНА АКТИВНПСТ
Член 52
Заради медунарпдната афирмација на кпщаркарскипт сппрт, федерацијата пстварува
медунарпдна спрабптка сп наципналните кпщаркарски федерации, шленки на ФИБА.
Федерацијата дпнесува пдлуки за ушествп на екипи и репрезентации на медунарпдни
натпреваруваоа спгласнп Календарпт на ФИБА и ппкренува иницијатива за утврдуваое на
кандидатура за прганизација на Балкански, Еврппски и Светски првенства и други
медунарпдни натпреваруваоа, вп сите категприи.

KFСМ STATUT

11

VII. КПШАРКАРСКИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ
Член 53
Кпщаркарските репрезентации на Република Северна Македпнија вп сите селекции гп
репрезентираат кпщаркарскипт сппрт на Македпнија вп земјата и странствп на средбите сп
другите репрезентации.
Член 54
Спставуваоетп и ппдгптвуваоетп на кпщаркарските репрезентации е правп и пбврска на
Струшнипт спвет, селектпрпт и тренерите на репрезентациите.
Бпјата на ппремата на кпщаркарските репрезентации да има државни пдбележја.
Обврската на играшите пдреени пд тренерите е да се јават и вклушат вп рабптата на
репрезентативните селекции. Оваа пбврска ја имаат и играшите кпи настапуваат вп странски
клубпви. Нејавуваоетп на ппвикпт ппвлекува сппдветна дисциплинска мерка вп рамките на
нпрмативните акти на Федерацијата.
Член 55
Репрезентациите на Федерацијата мпже да настапуваат на медунарпдни средби, единственп
сп спгласнпст и прганизација на Управнипт пдбпр на Федерацијата.
Член 56
За ппстигнатите успеси на репрезентацијата селектприте, играшите мпжат да дпбијат
награди, ппфалби и сппртски трпфеи, спгласнп сп правилникпт на Федерацијата за јавни
признанија и награди.

VIII. МАТЕРИЈАЛНП-ФИНАНСИСКП РАБПТЕОЕ И СРЕДСТВА ЗА ВРШЕОЕ НА ДЕЈНПСТ НА
ФЕДЕРАЦИЈАТА
Член 57
За реализација на дејнпстите, целите и задашите, Федерацијата пбезбедува средства кпи ги
кпристи ппд услпви и на нашин утврден сп Закпн, пвпј Статут и други ппщти акти на
Федерацијата.
Средствата за врщеое на дејнпста, Федерацијата ги пбезбедува пд:
- Бучетпт на Република Северна Македпнија,
- Членарина, прилпзи, дпнации, ппдарпци, и други извпри,
- Сппствени прихпди – маркетинг ПУЛ,
- Организираое кпщаркарски натпревари,
- Обезбедуваое сппнзпрствп на лиги,
- Такси и паришни казни
- Трансфер на сппртисти и струшни лица
- Прихпди пд дпбивка на тргпвските друщтва пснпвани сп прихпди на Федерацијата.
Средствата пд паришните казни, трансфери и дпгпвпри се уплатуваат на ппсебна пптсметка
на Федерацијата, шија намена ќе биде финансираое на лигите вп ппмладите категприи и
унапредуваое на младинската кпщарка.
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Член 58
Федерацијата изгласува Финансиски план, гпдищен план на прихпди и расхпди.
Сп финансиски план се утврдуваат и расппредуваат средствата за финансираое на
активнпстите на Федерацијата.
Финансискипт план се дпнесува на првата седница на Управнипт пдбпр вп секпја
календарска гпдина.
Член 59
Заради надпместуваое на трпщпците щтп се врщат вп врска сп натпреваруваоетп, клубпвите
вклушени вп системпт на натпреваруваое, уплатуваат вп Федерацијата паришен надпместпк
(кптизација).
IX. СТРУЧНИ СЛУЖБИ
Член 60
Струшните, пперативните, административните и други рабпти ги изврщува Генералниот
секретар на Федерацијата, сп ппсебен правилник утврден пд Управнипт пдбпр, кпј
истпвременп ја прганизира и ракпвпди рабптата на струшната служба на Федерацијата.
Генералнипт секретар за свпјата рабпта пдгпвара пред Управнипт пдбпр. Тпј не е шлен на
прганите на Федерацијата.
Управнипт пдбпр гп именува Генералнипт секретар на Федерацијата за време пд шетири (4)
гпдини.
Генералнипт секретар мпже да биде прпфесипналнп врабптен сп права, пбврски и
пдгпвпрнпсти кпи се регулираат сп ппсебен дпгпвпр.
Генералнипт секретар мпже да биде вплпнтер без паришен надпмест, шии права пбврски и
пдгпвпрнпсти се регулираат сп Правилник.
X. НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА
Член 61
За ппстигнатите резултати вп развпјпт и унапредуваоетп на кпщаркарскипт сппрт вп
Република Македпнија, Федерацијата дпделува признанија (благпдарници и плакети) на
сппртски прганизации, пдбпри и ппединци.
Ппблиски пдредби за нашинпт на дпделуваоетп на признанијата и наградите се утврдуваат
сп правилата на Спбраниетп на Федерацијата.
XI. ДПНЕСУВАОЕ АКТИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА
Член 62
Предлпгпт за ппкренуваое ппстапка за дпнесуваое, измена или дппплнуваое на Статутпт
или катите на Федерацијата, мпже да ппднесе Управнипт пдбпр или секпј шлен на прганите и
рабптните тела и шленките на Федерацијата.
Предлогот се поднесува во писмена форма.
Управнипт пдбпр на Федерацијата, преку службите на канцеларијата и свпите надлежни
кпмисии е дплжен ппднесенипт предлпг да гп разгледа и вп рпк пд 30 дена пд приемпт на
предлпгпт да дпнесе сппдветна пдлука.
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XII. ПРЕСТАНПК НА ФЕДЕРАЦИЈАТА
Член 63
Федерацијата престанува да рабпти акп настапат пришини утврдени вп шлен 63 пд Закпнпт за
Здруженија и Фпндации.
Член 64
Вп слушај на престанпк на рабпта на Федерацијата нејзинипт импт се предава на шуваое на
Министерствптп, респрната Агенција за млади и сппрт при Владата на Република Северна
Македпнија, се дпдека не биде пфпрмена слишна прганизација сп исти цели и задаши.
XIII. ПРЕПДНИ И ЗАВРШНИ ПДРЕДБИ
Член 65
Опщтите акти на Федерацијата утврдени сп пвпј Статут ќе се дпнесат вп рпк пд щест (6)
месеци пд дпнесуваоетп на Статутпт.
Член 66
Кпщаркарските клубпви ќе ги успгласат свпите статути и ппщти акти сп пдредбите на пвпј
Статут вп рпк пд щест (6) месеци пд денпт на негпвптп дпнесуваое.
Член 67
Измени и дппплнуваоа на пвпј Статут се врщат пп иста ппстапка какп за негпвптп
дпнесуваое. Измени и дппплнуваоа на пвпј Статут се врщат самп на седници на Спбраниетп
на Федерацијата.
Член 68
Тплкуваоетп пп пдредбите на пвпј Статут, пп прибавените мислеоа гп дава Управнипт
пдбпр.
Член 69
За се щтп не е регулиранп сп пвпј Статут ќе се применуваат пдредбите прппищани вп
Статутпт на ФИБА, Статутпт на Олимписки Кпмитет на Северна Македпнија и Медунарпднипт
Олимписки Кпмитет.
Член 70
Овпј Статут влегува вп сила сп денпт на негпвптп дпнесуваое на Спбраниетп пдржанп на ден
15.05.2019 гпдина.

Скппје, 15.05.2019

Кпщаркарска Федерација на Северна Македпнија
Претседател, Перо Антиќ
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