МАКЕДПНСКА КПШАРКАРСКА
ФЕДЕРАЦИЈА
ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ

СТАТУТ

Врз пснпва на Закпнпт за Здруженија и Фпндации и Закпнпт за сппрт на РМ,
преставниците на Кпщаркарските клубпви на седницата на Спбраниетп на Македпнската
Кпщаркарска Федерација на ден 04.06.2016 гпдина, усвпија измени и дппплнуваоа врз
пснпва на кпи се дпнесува прешистен текст на:
СТАТУТ
НА МАКЕДОНСКАТА КОШАРКАРСКА ФЕДЕРАЦИЈА

I. ППШТИ ПДРЕДБИ
Член 1
Македпнската Кпщаркарска Федерација, 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 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 Македпнија.
Член 3
Федерацијата ја пстварува дејнпста на ппдрашјетп на Република Македпнија.
Член 4
Називпт на Здружениетп на градани е Македонска Кошаркарска Федерација.
Скратенп име е МКФ.
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 Македпнија, сп Закпн и пвпј Статут, и се запищува вп регистерпт на
Здруженија на градани щтп се впди вп Централен Регистар на Република 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:
МАКЕДПНСКА КПШАРКАРСКА ФЕДЕРАЦИЈА – СКППЈЕ
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Федерацијата има щтембил сп правпагплна фпрма, сп следнипт текст:
МАКЕДПНСКА КПШАРКАРСКА ФЕДЕРАЦИЈА
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
Македонија во форма на кошаркарската топка, во средината, а во долниот десен дел е
испишано МКФ.
Знаметп на Федерацијата е правпагплнп, на бела пснпва, сп димензии 2х1 сп знак на
Федерацијата вп средината.
Член 11
Федерацијата е шлен на Медунарпдната Кпщаркарска Федерација – ФИБА, сп сите права и
пбврски.
Федерацијата е шлен на Македпнскипт Олимписки Кпмитет, сп сппствена Одлука.
Член 12
Членки на Федерацијата се сите кпщаркарски клубпви сп Рещение пд Агенција за млади и
сппрт на РМ за врщеое дејнпст сппрт, запищани вп Централнипт Регистар на РМ.
Членки на Спбраниетп на Федерацијата, се:
- Преставниците на клубпвите щтп активнп, вп кпнтинуитет пд најмалку две
натпреварувашки сезпни ушествуваат вп една пд сенипрските лиги на МКФ,
преставникпт на Здружениетп на клубпви пд младински лиги,
- Преставникпт на Аспцијација на кпщаркарски тренери, преставникпт на Аспцијација
на кпщаркарски ветерани, преставникпт на Аспцијација на кпщаркарски судии и
делегати, преставникпт на Аспцијација на статистишари и преставникпт на
Аспцијација на активни кпщаркари, или преставник на вакви струкпви градански
Здруженија сп кпи МКФ има пптпищанп Дпгпвпр за приспединуваое.
II. ДЕЈНПСТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА
Член 13
Вп пстваруваоетп на утврдените задаши пд заеднишки интерес, Федерацијата дејствува сп
активнпстите:
13.1 Остваруваое на Прпграмската приентиација за развпјпт на кпщаркарскипт сппрт вп
Република Македпнија,
13.2 Спздаваое прганизациски, материјални, струшни и кадрпвски услпви за
унапредуваое на кпщаркарскипт сппрт вп Република Македпнија,
13.3 Утврдуваое и спрпведуваое натпреварувашки систем на кпщаркарски натпревари вп
Република Македпнија, вп сите натпреварувашки категприи,
13.4 Кппрдинираое на активнпстите на клубпвите и струшните пблици на прганизираое,
Аспцијациите или Здруженијата,
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13.5
13.6
13.7
13.8
13.9

Ппмагаое на активнпстите за пппуларизација на кпщаркарскипт сппрт,
Утврдуваое спрабптка сп сппртските и други прганизации вп Република Македпнија,
Остваруваое медунарпдна спрабптка,
Организираое маркетинг служба, за пбезбедуваое материјални и финансиски
средства пптребни за напредпк на кпщарката и Федерацијата,
Организира натпреваруваоа на Федерацијата вп интерес на кпщарката ги пдредува
правилата, назнашува прпппзициите и нашинпт на натпреваруваое.

Член 14
За спрпведуваое на утврдените дејнпсти, Федерацијата ќе се ангажира сп:
14.1 Спздаваое материјални услпви за щкплуваое и успврщуваое на струшни кадри,
14.2 Даваое на прганизациска 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, и примена на дпстигнуваоата
на сппртската медицина.
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 прганизира кпщаркарски натпревари вп Република Македпнија, сп цел да ја
пппуларизира кпщарката.
Член 17
Вп пстваруваоетп на прпграмите на Федерацијата, шленките и струшните пблици на
прганизираое, неппсреднп или преку преставниците вп Федерацијата ги имаат следните
права и пбврски:
17.1 Слпбпднп и рамнпправнп да ушествуваат вп заеднишки утврдените цели на
Федерацијата
17.2 Да избираат, и бидат избрани вп прганите и телата на Федерацијата,
17.3 За рабптата на прганите и рабптните тела Федерацијата ги известува шленките, пп
нивнп бараое,
17.4 Да даваат иницијатива ппднесуваат предлпзи за успврщуваое на кпщаркарскипт
сппрт вп Република Македпнија,
17.5 Да ги спрпведуваат закпнските и другите пбврски пд пвпј Статут,
17.6 Да ги спрпведуваат заклушпците и пдлуките на прганите и рабптните тела на
Федерацијата,
17.7 Да присуствуваат и ушествуваат пнаму каде щтп се дел, вп рабптата на прганите и
телата 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.

MKF STATUT

4

Член 19
Преставниците на шленките на Федерацијата вп прганите и телата се избираат за време пд
четири (4) години, сп мпжнпст за измена на шленпвите-преставниците на лигите
(Здруженијата) пред секпја натпреварувашка сезпна се дпдека мандатпт на преставниците не
е птппвикан пд прганпт шиј щтп преставник е.
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 Македпнија,
20.8 За рабптата пдгпвара пред прганите и телата на Федерацијата.
Член 21
Членките на Федерацијата се прганизираат преку клубпвите и струшните пблици на
прганизираое.
Член 22
Вп рамките на Федерацијата, клубпвите мпже да фпрмираат Здруженија на клубпви, пд
Прва, Втпра и Трета лига, вп сенипрски кпнкуренции и Здружение на клубпви пд
младинските лиги, заради пстваруваое на свпите права и интереси.
Здруженијата на клубпвите пд став 1 на пвпј шлен, имаат ппсебна сметка, а пптписници се
Кпмесарпт за сппдветнптп натпреваруваое и Претседателите на сппдветните Здруженија.
Претседателите на Здруженијата, пп автпматизам, се шленпви на Управнипт пдбпр на
Федерацијата, сп правп на глас, се дп нивнптп птппвикуваое пд страна на Здружениетп щтп
гп преставуваат.
Здруженијата на клубпвите пд став 1 на пвпј шлен дп Федерацијата дпставуваат предлпзи за
утврдуваое на системпт на натпревари, избпр на сппнзпр на лигата, правата за пренпс на
натпреварите и други пращаоа ппврзани сп пдржуваоетп на највиспкипт степен на
натпревари вп сенипрска кпнкуренција.
Федерацијата преку свпите надлежни пргани мпже да пренесе права на Здруженијата на
клубпвите пд став 1 на пвпј шлен за прганизираое и спрпведуваое на системпт на
натпреваруваое. За пренесуваое на пвие права ппкрај сппдветна пдлука ќе биде направен
и дпгпвпр ппмеду Федерацијата и Здруженијата на клубпвите пд став 1 на пвпј шлен сп кпј ќе
се дефинираат правата и пбврските на двете страни и времетраеоетп на дпгпвпрпт.
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Федерацијата пбезбедува прпстпрни и други услпви за рабпта на Здруженијата на клубпвите
пд ставпт 1 на пвпј шлен.
Здруженијата на клубпвите пд став 1 на пвпј шлен пптпищат Дпгпвпр за приспединуваое кпн
Федерацијата сп кпи се дефинираат медусебните права и пбврски.
Член 23
Кпщаркарските клубпви се Здруженија на дпбрпвплнп здружени градани, Акципнерски
друщтва или Тргпвски друщтва за задпвплуваое на лишните и 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 пвпј Статут.
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 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 на струшен план, се прганизираат струшни
пблици на прганизираое, Аспцијации или Здруженија, сп кпи Федерацијата има пптпищанп
Дпгпвпр за приспединуваое.
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Член 29
Струшните пблици на прганизираое преку преставникпт на Аспцијацијата или Здружениетп
ги искажуваат, успгласуваат и влијаат на свпите интереси, вп рамките на Федерацијата, при
дпнесуваоетп на ппщтите акти и пдлуки щтп ги дпнесуваат прганите и телата на
Федерацијата.
Член 30
Правата и пбврските на Аспцијациите, Здруженијата и струшните пблици на прганизираое се
утврдуваат сп нивни Статути, щтп ги ппфаќаат правата, дплжнпстите и пдгпвпрнпстите на
шленпвите, нашин на прганизираое, пдлушуваое и известуваое на шленпвите, вп спгласнпст
сп целите и задашите утврдени вп 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 щтп гп спшинуваат шленпви пд:
32.1 Прва лига мажи, преставник пд секпј клуб,
32.2 Прва лига жени, преставник пд секпј клуб,
32.3 Втпра лига мажи, преставник пд секпј клуб,
32.4 Втпра лига жени, преставник пд секпј клуб,
32.5 Трета лига мажи, преставник пд секпј клуб,
32.6 Преставник на Здружениетп на Младински категприи,
32.7 Преставник на Аспцијација или на Здружение на кпщаркарски тренери, пптписник на
Дпгпвпр за приспединуваое кпн МКФ,
32.8 Преставник пд Аспцијација или на Здружение на кпщаркарски ветерани, пптписник
на Дпгпвпр за приспединуваое кпн МКФ,
32.9 Преставник пд Аспцијација или на Здружение на активни играши, пптписник на
Дпгпвпр за приспединуваое кпн МКФ,
32.10 Преставник пд Аспцијација или на Здружение на кпщаркарски судии и делегати,
пптписник на Дпгпвпр за приспединуваое кпн МКФ,
32.11 Преставник пд Аспцијација или на Здружение на кпщаркарски статистишари,
пптписник на Дпгпвпр за приспединуваое кпн МКФ.
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
РМ.
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Член 34
Спбраниетп рабпти на претхпднп закажани седници.
Спбраниетп, пдржува седница најмалку еднащ вп текпт на календарската гпдина, а пп
пптреба мпже да се ппредели и рпк ппкратпк пд една гпдина за пдржуваое на седница.
Седница на Спбраниетп свикува Претседателпт на Федерацијата.
Спбраниетп пплнпважнп пдлушува, кпга на седницата присуствува мнпзинствп пд присутните
пвластени преставници на шленките сп правп на глас.
Спбраниетп пдлуките ги дпнесува сп мнпзинствп гласпви пд присутните пвластени
преставници на шленките сп правп на глас.
Статутпт се дпнесува кпга за негп ќе се изјаснат две третини пд присутните пвластени
преставници на шленките сп правп на глас.
Спбраниетп ги дпнесува пдлуките сп јавнп гласаое.
Рабптата на Спбраниетп се уредува сп Делпвник за рабпта.
Член 35
Спбраниетп дпнесува заклушпци, преппраки, пдлуки и усвпјува други акти за развпјпт на
кпщаркарскипт сппрт.
Член 36
Впнредна седница на Спбраниетп се свикува пп предлпг на Управнипт пдбпр, Надзпрнипт
пдбпр или пп писменп бараое на една третина пд шленките на Федерацијата.
Впнредната седница на Спбраниетп, се пдржува најдпцна вп рпк пд 30 дена пд денпт на
ппднесуваоетп на бараоетп за пдржуваое.
Акп Претседателпт на Федерацијата, вп рпк пд 14 дена пд денпт на даденипт предлпг, на
предлпг на предлагашпт за свикуваое седница на Спбраниетп 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 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 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 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,
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38.10 Врщи други рабпти за щтп е надлежнп сппред Закпнпт за сппрт на Република
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 и се бира сп јавнп
гласаое.
Претседателпт мпже да биде избран најмнпгу два мандати ппследпвателнп и истипт мпже
ппвтпрнп да биде избран пп истекпт на временскипт перипд пд првипт мандат.
Дпкплку вп мпментпт на престануваое на мандатпт на Претседателпт, сметката на
Федерацијата е блпкирана најмалку 30 дена, истипт немпже ппвтпрнп да биде избран за
Претседател.
Претседателпт на Федерацијата се избира сп мнпзинствп гласпви пд присутните пвластени
преставници на шленките сп правп на глас.
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, спставен дп 19 шленпви сп еднакви права,
пбврски и пдгпвпрнпсти за рабптеоетп и развпјпт на Федерацијата, пдгпвпрен истпвременп
пред Спбраниетп. Брпјпт на шленпвите на Управнипт пдбпр е секпгащ непарен.
Член 42
Управнипт пдбпр е спставен пд:
- Претседателпт на Спбраниетп на МКФ, щтп впеднп е Претседател на Управнипт
пдбпр,
- Заменик на Претседателпт, кпј гп заменува Претседателпт вп слушаи ппфатени сп
Статутпт и други акти на МКФ,
- Пптпретседател на Федерацијата, кпј е задплжен и пдгпвпрен за надзпр на
функципнираоетп на сенипрските лиги и директна кпмуникација на Канцеларијата
на Здружениетп на клубпви вп сенипрски лиги и Управнипт пдбпр на МКФ,
- Пп автпматизам, Преставници на Здруженијата на сенипрски лиги пд текпвната
натпреварувашка сезпна, спгласнп Дпгпвпрпт за приспединуваое,
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-

-

Пп автпматизам, Преставникпт на Здружениетп на клубпви пд младински лиги,
спгласнп Дпгпвпрпт за приспединуваое,
Меначерски тим, избран на предлпг на Претседателпт на Спбраниетп на МКФ, щтп
пбезбедува средства за репрезентативните селекции и други прпекти на
Федерацијата,
Брпјпт и спставпт на меначерскипт тим е на предлпг на Претседателпт на МКФ, а
мпже да се менува на предлпг на Претседателпт на седниците на Управнипт пдбпр.

Член 43
Управнипт пдбпр ги врщи следните рабпти:
43.1 Спрпведува и изврщува пдлуки, заклушпци и ставпви на Спбраниетп,
43.2 Утврдува нпрмативни акти, прпграми, планпви и други 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, и именува претседатели и шленпви на истите,
наспшувајќи ја нивната рабпта, Аспцијации или пптпищува дпгпвпри сп здруженија пд
такпв пблик на структурнп прганизираое,
43.7 Ги именува Кпмесарите за натпреваруваое вп сенипрска и младинска кпнкуренција,
43.8 Усвпјува календар за секпја натпреварувашка сезпна,
43.9 Гп утврдува и спрпведува системпт на натпреваруваое вп сенипрска, младинска
кпнкуренција и куп натпревари вп Република Македпнија,
43.10 Предлага и врщи избпр на преставници на Федерацијата вп сппртски пргани и
прганизации,
43.11 Одлушува за ппфалби, јавни признанија и други награди вп рамките на Федерацијата
и сппртпт впппщтп,
43.12 Предлага гпдищен финанспв план, ја усвпјува заврщната сметка и се грижи за нивнп
изврщуваое,
43.13 Ги именува пптписниците на финансиските и други дпкументи,
43.14 Разгледува и усвпјува Прпграми за рабпта и извещтаи за рабпта на свпите пргани и
рабптни тела,
43.15 Ппднесува извещтај дп Спбраниетп за свпјата рабпта и за рабптата на прганите на
Федерацијата,
43.16 Организира настани и репрезентативни натпревари, сп цел да се пппуларизира
кпщаркарскипт сппрт вп Република Македпнија,
43.17 На предлпг на Судиската кпмисија утврдува листа на судии за впдеое на
натпреварите пд надлежнпст на Федерацијата,
43.18 На предлпг на Кпмесарите за натпреваруваое утврдува листа на делегати,
кпнсенсуалнп сп Судиската кпмисија за нејзините пптреби, за системпт на
натпреварите пд надлежнпст на Федерацијата,
43.19 Гп именува Генералнипт Секретар на Федерацијата,
43.20 Прппищува услпви нпсејќи пдгпвпрнпст за регуларнпста на натпреваруваоата пд
надлежнпст на Федерацијата,
43.21 Именува струшни щтабпви на државните репрезентации,
43.22 Ги тплкува ппщтите акти на Федерацијата,
43.23 Дпнесува Делпвник за рабпта,
43.24 Предлага Регистрациски Правилник,
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43.25 Дпнесува Правилник и Прпппзиции за натпреваруваое вп прганизација на
Федерацијата на предлпг на Кпмесарите за натпреваруваое вп сенипрски и
младински лиги,
43.26 Дпнесува Дисциплински правилник.
43.27 Дпнесува Правилник за систематизација на рабптни места,
43.28 Презема мерки вп слушај на нарущуваое на угледпт на кпщаркарскипт сппрт и
Федерацијата,
43.29 Врщи и други рабпти пд свпја надлежнпст, прппищани сп пвпј Статут, Закпнпт за
сппрт и впппщтп закпните на Република Македпнија,
43.30 Гп именува Сппртскипт Директпр на МКФ.
Член 44
Управнипт пдбпр се спстанува пп пптреба, седниците имаат правна важнпст на пдлушуваое
дпкплку е присутнп мнпзинствп пд спставпт на Управнипт пдбпр, а притпа пдлуките се
дпнесени сп мнпзинствп пд присутните шленпви.
Член 45
Седниците на Управнипт пдбпр ги свикува Претседателпт и ракпвпди сп нив. Вп слушај на
птсуствп на Претседателпт на Федерацијата, седницата ја впди Заменикпт или
Пптпретседателпт на Управнипт пдбпр.
На седниците мпже да присуствуваат и гпсти, ппканети пп писмен пат.
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 Заменик на Претседателпт и Пптпретседател, щтп
вп птсуствп на Претседателпт пп тпј редпслед гп менуваат.
Мандатпт на преставниците на здруженијата трае една (1) натпреварувашка сезпна, дп
нивната замена пд сппдветнптп здружение, пп писмен пат.
Г. КПМИСИЈА ЗА ИТНПСТ
Член 48
Кпмисијата за итнпст ги изврщува сите рабпти кпи бараат итнп рещаваое меду два спстанпка
на Управнипт пдбпр.
Кпмисијата за итнпст ја спшинуваат, вп зависнпст пд слушајпт, три шлена. Претседателпт,
Заменикпт и еден шлен на Управнипт Одбпр, щтп е прпписнп избран пд страна на
Претседателпт сппред негпвата дпстапнпст и независнпст (да нема кпнфликт на интереси).
Вп слушај Претседателпт или Заменикпт на Претседателпт да имаат кпнфликт на интереси за
некпј предмет, мпра да се впздржат и да гп инфпрмираат шленпт сп најдплгп искуствп пд
Управнипт пдбпр, щтп сп свпетп назнашуваое ќе дејствува какп Претседаваш на Кпмисијата
за итнпст на истипт принцип какп и Претседателпт.
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Претседавашпт свикува и претседава сп спстанпците на Кпмисијата за итнпст. Кпмисијата за
итнпст мпже да ја дпнесе свпјата Одлука или преку пдржуваое на спстанпк или сп дппис
преку писмп, факс, или електрпнска ппщта.
Сите Одлуки дпнесени пд Кпмисијата за итнпст ќе имаат правнп дејствп веднащ, а
задплжителнп да бидат пптврдени пд Управнипт пдбпр на следнипт спстанпк.
Генералнипт Секретар е пдгпвпрен за административната рабпта вп пднпс на Кпмисијата за
итнпст и назнашува лице за впдеое записник. Записникпт треба да биде пдпбрен пд
Претседавашпт на Кпмисијата за итнпст и дпставен дп сите шленпви на Управнипт пдбпр сп
материјалите за следната седница на Управнипт пдбпр.
Д. НАДЗПРЕН ПДБПР
Член 49
Надзпрнипт пдбпр е спставен пд три (3) шлена.
Членпвите на Надзпрнипт пдбпр пд свпите редпви избираат Претседател, писменп
известувајќи гп Управнипт пдбпр и Спбраниетп.
Мандатпт на шленпвите на Надзпрнипт пдбпр трае шетири (4) гпдини.
Член 50
Надзпрнипт пдбпр врщи кпнтрпла над спрпведуваоетп на пдредбите на пвпј Статут и
кпнтрпла за наменскптп кпристеое и распплагаое на средствата на Федерацијата.
Напдите и пдлуките на Надзпрнипт пдбпр се дпставуваат дп Спбраниетп на Федерацијата.
V. ЈАВНПСТ ВП РАБПТАТА
Член 51
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 52
Претседателите на прганите и телата на Федерацијата им ги ставаат на распплагаое на
средствата за јавнп инфпрмираое пдлуките дпнесени на седниците, пп нивнп бараое.
VI. МЕДУНАРПДНА АКТИВНПСТ
Член 53
Федерацијата спрабптува сп наципналните кпщаркарски федерации, шленки на ФИБА.
Федерацијата дпнесува пдлуки за ушествп на репрезентациите и екипи вп медунарпдни
натпреваруваоа, вп спгласнпст сп Календарпт и системпт на натпреваруваоа предвиден пд
ФИБА
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Федерацијата ппкренува иницијатива за кандидатура за прганизација на медунарпдни
натпреваруваоа, пд календарпт на ФИБА, а вп спрабптка сп други наципнални кпщаркарски
федерации, шленки на ФИБА, и за регипнални натпреваруваоа.
VII. КПШАРКАРСКИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ
Член 54
Репрезентативните селекции на Федерацијата гп преставуваат кпщаркарскипт сппрт на
Република Македпнија, на натпреварите вп земјата и странствп.
Член 55
Спставуваоетп на Струшнипт щтаб и ппдгптвуваоетп на репрезентациите е правп и пбврска
на Федерацијата, пп преппрака на струшните тела на Федерацијата (Струшен спвет,
кппрдиниран пд сппртскипт директпр на Федерацијата).
Бпјата на ппремата на репрезентациите да ги има наципналните пбележја.
Обврската на ппвиканите играши за ушествп вп Репрезентациите е да се вклушат вп рабптата
предвидена сппред календарпт за активнпсти и настап на натпревари пд ФИБА календарпт,
без разлика дали играат за странски клуб или вп Република Македпнија, предвидени сп
правилата на ФИБА за настап на кпщаркарите вп репрезентативните селекции.
Член 56
Репрезентациите на Федерацијата мпже да настапуваат на медунарпдни средби, единственп
сп спгласнпст и прганизација на Управнипт пдбпр на Федерацијата.
Член 57
За ппстигнатите успеси, пп прпценка на Управнипт пдбпр, шленпвите на репрезентативните
селекции мпжат да бидат наградени пд страна на Федерацијата.
VIII. МАТЕРИЈАЛНП-ФИНАНСИСКП РАБПТЕОЕ И СРЕДСТВА ЗА ВРШЕОЕ НА ДЕЈНПСТ НА
ФЕДЕРАЦИЈАТА
Член 58
За реализација на дејнпстите, целите и задашите, Федерацијата пбезбедува средства щтп ги
кпристи ппд услпви и на нашин утврден сп Закпн, пвпј Статут и ппщтите акти на Федерацијата.
Средствата за врщеое на дејнпста, Федерацијата ги пбезбедува пд:
- Бучетпт на Република Македпнија,
- Прилпзи, дпнации, ппдарпци, и други извпри,
- Сппствени прихпди – ПУЛ на маркетинг активнпсти,
- Прихпд пд прганизација на натпревари,
- Сппнзпрствп на лигите вп прганизација на Федерацијата,
- Членарини, регистрации за настап, натпреварувашки такси и прекрщпшни казни, вп
рамките на натпреварувашкипт систем на МКФ,
- Трансфер на играши и струшни лица.
Член 59
Федерацијата изгласува Финансиски план, гпдищен план на прихпди и расхпди.
Сп финансиски план се утврдуваат и расппредуваат средствата за финансираое на
активнпстите на Федерацијата.
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Финансискипт план се дпнесува на првата седница на Управнипт пдбпр вп секпја
календарска гпдина.
Член 60
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 61
Струшните, пперативните и административните рабпти ги изврщува Генералниот Секретар на
Федерацијата, именуван пд Управнипт пдбпр за перипд пд шетири (4) гпдини, прганизирајќи
и ракпвпдејќи ја струшната служба на Федерацијата.
Генералнипт Секретар, сп најмалку виспкп пбразпвание, е прпфесипналнп врабптен вп
Федерацијата, сп права, пбврски и пдгпвпрнпсти щтп се регулираат сп ппсебен дпгпвпр.
X. НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА
Член 62
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, за щтп изгптвува ппсебен Правилник.
XI. ДПНЕСУВАОЕ АКТИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА
Член 63
Предлпгпт за ппкренуваое ппстапка за дпнесуваое, измена или дппплнуваое на Статутпт
или актите на Федерацијата, ппднесува Управнипт пдбпр или шлен на прганите и рабптните
тела и шленките на Федерацијата, какп и секпја шленка на Федерацијата, вп писмена фпрма.
Управнипт пдбпр на Федерацијата, преку службите на канцеларијата и надлежните кпмисии
дплжен е вп рпк пд 30 дена пд приемпт на предлпгпт да дпнесе сппдветна пдлука.
Предлпзите се дпставуваат вп писмена фпрма сп кпнкретнп ппспшуваое на измената (вп кпј
шлен/став/алинеа, кпј текст се брище, а кпј текст се дпдава), сп писменп пбразлпжение пд
страна на предлагашпт.
За предлпг измените или дппплшнуваоата на Статутпт, Управнипт пдбпр фпрмира Статутарна
кпмисија и прганизира јавна расправа пп истите.
За предлпг измените или дппплнуваое на Регистрацискипт правилник, Управнипт пдбпр
мпже да ппбара писменп мислеое пд Регистрациската кпмисија и да прганизира јавна
расправа пп истите.
XII. ПРЕСТАНПК НА ФЕДЕРАЦИЈАТА
Член 64
Федерацијата престанува да рабпти акп настапат пришини утврдени вп шлен 63 пд Закпнптз
Здруженија и Фпндации.
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Член 65
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
Македпнија, се дпдека не биде пфпрмена слишна прганизација сп исти цели и задаши.
XIII. ПРЕПДНИ И ЗАВРШНИ ПДРЕДБИ
Член 66
Опщтите акти на Федерацијата утврдени сп пвпј Статут ќе се дпнесат вп рпк пд щест (6)
месеци пд дпнесуваоетп на Статутпт.
Член 67
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 68
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 69
Тплкуваоетп пп пдредбите на пвпј Статут, пп прибавените мислеоа гп дава Управнипт
пдбпр.
Член 70
За се щтп не е регулиранп сп пвпј Статут ќе се применуваат пдредбите прппищани вп
Статутпт на ФИБА, Статутпт на Македпнскипт Олимписки Кпмитет и Медунарпднипт
Олимписки Кпмитет.
Член 71
Овпј Статут влегува вп сила сп денпт на негпвптп дпнесуваое на Спбраниетп пдржанп на ден
04.06.2016 гпдина.

Скппје, 04.06.2016

Македпнска Кпщаркарска Федерација
Претседател
Петар Наумоски
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