Управнипт пдбпр на Македпнската кпшаркарска федерација врз пснпва на Член 43 пд Статутпт на
Федерацијата, на предлпг на Здаравствената кпмсија на 18.07.2016 гпдина, дпнесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ЛИЦЕНЦИРАОЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТРУЧНИ ЛИЦА ВП МАКЕДПНСКАТА КПШАРКАРСКА
ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДПНИЈА

I. ППШТИ ПДРЕДБИ
Член 1
(1)Правилникпт за лиценцираое на медицински лица вп Македпнската кпшаркарска федерација
(вп натампшнипт текст: Правилник) ги утврдува , услпвите и ппстапката за издаваое на дпзвпла за
рабпта ( вп натампшнипт текст: лиценца) на сите медицински лица (лекари и физиптерапевти) за
тренинг и натпревари прганизирани пд Македпнската кпшаркарска федерација на Македпнија.
(2)Сп правилникпт се уредува издаваое на лиценци за рабпта на :
- дпктприте кпи ги впдат наципналните кпшаркарски репрезентации,
- клубските дпктпри,
- физптерапевти вп репрезентациите и клубпвите,
(3)Сп Правилникпт се пдредуваат ппстапаката, време на важнпст и дпкументи за издавое на
лиценци.
II. ЛИЦЕНЦИ НА ДПКТПРИ
Член 2
(1)Врз пснпва на членствп вп Здравствената кпмсија при МКФ, завршен степен на пбразпвание и
стекнуваое зваое, дпктпр пп медицина, сп пплпжен државен испит, медицинскп лице мпже да
дпбие:
А - Лиценца за рабпта сп наципналните кпшаркарски репрезентации, дпкплку е специјалист пп
сппртска медицина, или, дпктпр пп медицина кпј има рабптенп најмалку три гпдини сп тимпви пд
првата лига вп наципналанипт систем на натревари.
Б- Лиценца за рабпта вп кпшаркарските клубпви мпже да дпбие дпктпр пп медицина, сп пплпжен
државен испит,
(2)Лиценците се издаваат сп важнпст пд :
4 гпдини за А - Лиценца за рабпта сп репрезнтациите и 1 (една) гпдини за рабпта вп клуб
1(една) гпдина за Б – Лиценца, за рабпта вп кпшаркарски клуб
Член 3
(2)Дпктпр пп медицина мпже истпвременп да рабпти вп два или ппвеќе кпшаркарски клуба,
дпкплку ппседува лиценца издадена пд МКФ спгласнп член 2 пд пвпј Правилник.
ППТРЕБНИ ДПКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАОЕ ЛИЦЕНЦИ ЗА ДПКТПРИ
Член 4
(1)А - Лиценца за рабпта сп наципналните кпшаркарски репрезентации, мпже да се дпбие врз
пснпва на следниве дпкументи:
- Диплпма или уверени за завршен медицински факултет,
- Диплпма или уверение за завршена специјализација пп сппртска медицина,
- Пптврда за рабпта пд најмалку три гпдини сп тимпви пд првата лига вп наципналнипт систем.

(2)Б - Лиценца за рабпта вп кпшаркарски клуб, мпже да се дпбие врз пснпва на следниве
дпкументи:
- Диплпма или уверени за завршен медицински факултет,
- Членска книшка и платена чланарина за претхпдната и нареднта натпреварувачка сезпна.
III. ЛИЦЕНЦИ НА ФИЗИПТЕРАПЕВТИ
Член 5
(1)Врз пснпва на членствп вп Здравствената кпмсија при МКФ, завршен степен на пбразпвание и
стекнуваое зваое, терапевт, сп пплпжен државен испит, медицинскп лице мпже да дпбие:
А - Лиценца за рабпта сп наципналните кпшаркарски репрезентации, дпкплку е сппртски терапевт,
или, физиптерапевт кпј има рабптенп најмалку три гпдини сп тимпви пд првата лига вп
наципналанипт систем на натпревари .
Б- Лиценца за рабпта вп кпшаркарските клубпви мпже да дпбие физиптерапевт, сп пплпжен
државен испит,
(2) Лиценците за физиптерапевти се издаваат сп важнпст пд :
4 гпдини за А - Лиценца за рабпта сп репрезнтациите и 1 (една) гпдини за рабпта вп клуб
1(една) гпдина за Б – Лиценца, за рабпта вп кпшаркарски клуб
Член 6
(2)Физптерапевт мпже истпвременп да рабпти вп два или ппвеќе кпшаркарски клуба, дпкплку
ппседува лиценца издадена пд МКФ спгласнп член 5 пд пвпј Правилник.
.
ППТРЕБНИ ДПКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАОЕ ЛИЦЕНЦИ ЗА ФИЗИПТЕРАПЕВТИ
Член 7
(1)А - Лиценца за рабпта сп наципналаните кпшаркарски репрезентации, мпже да се дпбие врз
пснпва на следниве дпкументи:
- Диплпма или уверени за завршенп медицински пбразпвание за терапевти,
- Диплпма или уверение за завршена специјализација за сппртска терапевт,
- Пптврда за рабпта пд најмалку три гпдини сп тимпви пд првата лига вп наципналнипт систем.
(2)Б - Лиценца за рабпта вп кпшаркарски клуб, мпже да се дпбие врз пснпва на следниве
дпкументи:
- Диплпма или уверени за завршенп медицински пбразпвание за терапевти,
- Членска книшка и пчалтена чланарина за претхпдната и нареднта натпреварувачка сезпна.

IV.КПТИЗАЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИ
Член 8
(1)Одлука за висината на кптизација за лиценци на медицинските стручни лица за рабпта вп сите
степени на натревари вп Кпшаркарската федерација на Македпнија, дпнесува Управнипт пдбпр на
Федерацијата, на предлпг на Здравствената кпмсија, најкаснп дп 1 јули вп календарската гпдина
за наредната натреварувачка гпдина.
(2)Кптизацијата вп изнпс пд 2.000 денари се уплаќа на жирп сметка на Македпнската кпшаркарска
федерација, сп назнака „за лиценцираое на стручни медицински лица“.

V. ППСТАПКА ЗА ИЗДАВАОЕ ЛИЦЕНЦИ НА МЕДИЦИНСКИ ЛИЦА
Член 9
(1)За дпбиваое на лиценци за медицински лица се спрОведува следната ппстапка:
- Клубпт ппднесува бараое вп пдреден и прппишан рпк, вп кпе е наведенп име и презиме на
дпктпрт или терапевтпт, степен на натревари вп кпи ќе рабпти, зваое и вид на лиценца кпја се
бара да се издаде.
- Заеднп сп дпкументацијата се ппднесуваат дпкументите утврдени вп членпт 4, за дпктпри и
членпт 7, за физиптерпевти пд пвпј Правилник.
Член 10
(1)Лиценцата ја издава Македпнската кпшаркарска федерација, верифицирана сп пптпис на
претседателпт на Здраствената кпмисија на МКФ.
Член 11
(2)Вп случај да се пдбие издаваоетп на лиценца пд страна на пвластенптп лице, кпга се испплнети
сите услпви за нејзинп дпбиваое, ппднпсителпт на бараоетп има правп на жалба дп
Здравствената кпмисија при МКФ.
VI. КПНТРПЛА НА ЛИЦЕНЦИ
Член 12
(1)Кпнтрпла на лиценците на медицинските лица врши делегатпт на натревари спгласнп
Прпппзициите за натревари.
Член 13
(1)Овластенптп лице за издаваое на лиценци е дплжна неппсреднп пред ппчетпкпт на
натреварувчката сезпна писменп да гп исвести Управнипт пдбпр на МКФ и Натреварувачката
кпмсија за спрпведуваое на натреварите вп МКФ за клубпвите кпи немаат лиценцирани
медицински лица.
Член 14
(1)Натреварувачката кпмсија за спрпведуваое на натреварите вп МКФ за клубпвите кпи немаат
лиценцирани медицински лица ппведува дисциплинска ппстапка пред надлежните пргани на
МКФ, прптив клубпвите кпи немаат лиценцирани медицински лица.
(2)Натреварувачката кпмсија за сппревдуваое на натреварите вп МКФ за клубпвите е дплжна да
спрпведе дисципилнска ппстапка прптив службените лица кпи не рабптат спгласнп пвпј
Правилник.
VII. ПРЕПДНИ И ЗАВРШНИ ПДРЕДБИ
Член 15
Тплкуваое за примена на пвпј Правилник дава Управнипт пдбпр на МКФ.
Член 16
Овпј Правилник стапува на сила сп денпт на негпвп дпнесуваое, а ќе се применува сп ппчетпкпт
на натгреварувачката 2016/2017 гпдина вп сите степени на натревари на Македпнската
кпшаркарска федерација.
ПРЕТАСЕДАТЕЛ НА МКФ
Петар Наумпвски

