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Во овој список се наоѓаат потребните документи кои треба да ги достави барателот на 
лиценца за исполнување на минимум барања дефинирани во Правилниците за 
лиценцирање за учество во натпреварувањата на УЕФА 
 

- СЕЗОНА 2023/2024- 
 
ОСНОВНИ 

Апликација и доказ за уплатена такса 

Договор за доверливост 

1.Спортски критериуми 

Програма за развој на младинскиот фудбал за период од минимум 3 (три) години,  
Одобрение од Комисијата за Фудбалски Тренери при ФФМ. 
Одлука од УО на клубот за усвојување на Програмата  согласно член 22 

Извештај за реализација на Програмата за развој на младински фудбал за претходната година. 
Одлука од УО на клубот за усвојување на извештајот согласно член 22 

Потврда од УО на клубот во однос на образованието на младите фудбалери (задолжително и 
незадолжително) согласно член 22 ст.4 (образец FFM QT 1030-67); 

Листа на тимови во рамките на клубот (образец  FFM QT1030-63); 

Листа на фудбалери на клубот—Прв тим (образец FFM QT1030-64); 

Листа на младински фудбалери во клубот - младинци (образец FFM QT1030-65_1); 

Листа на младински фудбалери во клубот – кадети (образец FFM QT1030-65_2); 

Листа на младински фудбалери во клубот -пионери (образец FFM QT1030-65_3.1); 

Листа на младински фудбалери во клубот –помлади пионери (образец FFM QT1030-65_3.2); 

Листа на младински фудбалери во клубот –под 10 години (образец FFM QT 1030-65_4); 

Документ за активности во женскиот фудбал (01.06.2023г.) – согласно член 23а 

Потврда (изјава) за извршен медицински преглед на играчи за сите категории согласно член 24 (образец FFM 
QT 1030-68); 

Потврда од ОФС за сите регистрирани играчи на клубот (потврдата ја издава соодветното ОФС каде 
клубот/барателот е регистриран) согласно член 25 

Професионални и други договори за работа на сите фудбалери ангажирани во клубот и М1/М2 образецот и 
листа со професионални фудбалери. согласно член 26 

Изјава според член 26а (образец  FFM QT1030-91); 

Листа на позајмени професионални фудбалери 

Изјава за непостоење на сопственост од трета страна на играчи во клубовите (образец  FFM QT1030-83); 

НАПОМЕНА: Листите на играчи да бидат на соодветни FFM QT обрасци, списоци од КОМЕТ нема да 
бидат прифатени. 

Листа за лица кои посетиле семинар за судиски работи и Правилата на фудбалската игра, организиран од 
страна на ФФМ согласно член 27 

Потврда за земено учество на семинар за Правила на игра и судиски работи издаден од судискиот одбор на 
ФФМ согласно член 27 - Филип 

2. Критериуми за општествена одговорност во фудбалот 

Стратегија за општествена одговорност во фудбалот - согласно член 27а 

Одлука од УО на Барателот за усвојување на Стратегија за општествена одговорност во фудбалот 
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Изјава согласно член 27б (образец  FFM QT1030-92); 

Изјава согласно член 28 (образец FFM QT 1030-93); 

Изјава согласно член 28а (образец  FFM QT1030-94); 

Изјава согласно член 28б (образец  FFM QT1030-95); 

Изјава согласно член 28в (образец  FFM QT1030-96); 

3.Инфраструктурни критериуми 

Доказ (договор) за обезбеден стадион согласно член 29 

Доказ (договор) или друг документ за обезбедени објекти за тренирање; за летни услови (терени) и зимски 
услови (терени и сала) согласно член 30 

Доказ дека обезбедените објекти за тренирање се во согласност со барањето од Правилникот за 
лиценцирање; 

Сертификат за инфраструктура на стадионот, безбедност и сигурност издаден од надлежен орган на ФФМ за 
натпревараувања во организација на УЕФА; 

План за евакуација дека стадионот може да се испразни во итни случаи, одобрени од Комисијата за 
безбедност на ФФМ; 

Минимална инфраструктура на објектите за тренинг – согласно член 31 

4.Персонално-администратини критериуми 

Одлука од УО на Барателот за назначување на извршен директор или генерален менаџер (овластено лице на 
клубот) 
Договор за вработување со опис на работни задачи 
Доказ М1/М2 од АВРМ - согласно член 33 

Одлука од УО на Барателот за назначување на финансиски раководител/директор 
Договор со опис на работни задачи 
Доказ - согласно член 34 

Одлука од УО на Барателот за назначување на Портпарол 
Договор со опис на работни задачи 
Доказ - согласно член 35 

Одлука од УО на Барателот за назначување на Медицински доктор  
Договор со опис на работни задачи 
Доказ – согласно член 36  

Одлука од УО на Барателот за назначување на доктор за млади категории 
Договор со опис на работни задачи 
Доказ – согласно член 36а 

Одлука од УО на Барателот за назначување на Физиотерапевт 
Договор со опис на работни задачи 
Доказ – согласно член 37 

Одлука од УО на Барателот за назначување на лице за организација на натпревари 
Договор со опис на работни задачи – согласно член 37а  

Одлука од УО на Барателот за назначување на Комесар за безбедност 
Договор со опис на работни задачи 
Доказ – согласно член 38 

Одлука од УО на Барателот за назначување на лице за општествена одговорност во фудбалот 
Договор со опис на работни задачи – согласно член 38а 
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Одлука од УО на Барателот за назначување на лице за врска со навивачите 
Договор со опис на работни задачи – согласно член 40 

Одлука од УО на Барателот за назначување на лице за овозможување пристап на лица со попреченост 
Договор со опис на работни задачи – согласно член 40а 

Одлука од УО на Барателот за назначување на Главен тренер на првиот тим (Шеф на стручен штаб) 
Договор за вработување со опис на работни задачи 
Доказ М1/М2 од АВРМ 
Валидна тренерска лиценца УЕФА Про - согласно член 41 

Одлука од УО на Барателот за назначување на Помошник тренер на првиот тим  
Договор со опис на работни задачи 
Валидна тренерска лиценца УЕФА - А - согласно член 42 

Одлука од УО на Барателот за назначување на тренер на голманите на првиот тим 
Договор со опис на работни задачи 
Валидна тренерска лиценца УЕФА - А - согласно член 42а 
СТАПУВА НА СИЛА 01 ЈУНИ 2023 

Одлука од УО на Барателот за назначување на координатор на млади категории 
Договор со опис на работни задачи 
Валидна тренерска лиценца УЕФА - А - согласно член 43 

Одлука од УО на Барателот за назначување на најмалку двајца Тренери на екипи во млади категории 
Договори со опис на работни задачи 
Валидна тренерска лиценца УЕФА - А - согласно член 44 
НАПОМЕНА: за сезона 2024/2025 и понатаму потребно е најмалку  тројца Тренери на екипи во млади 
категории со валидна тренерска лиценца УЕФА А 

Одлука од УО на Барателот за назначување на Тренер на голмани  
Договор со опис на работни задачи 
Валидна тренерска лиценца УЕФА – А или Б - согласно член 44а 
СТАПУВА НА СИЛА 01 ЈУНИ 2023 

Организациона шема (дијаграм) за поставеноста на фудбалскиот клуб; согласно чл.46г 

Список на сите лица ангажирани во клубот – Генерални информации за клубот (образец FFM QT 1030-70); 

Одлуки за назначување на сите ново ангажирани лица или извршени внатрешни промени на нивните 
функции; 

Опис на работни задачи на сите ангажирани лица (доколку во писмените договори не се опишани работните 
задачи); 

МОЖНИ СЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ БАРАЊА – ДОКАЗИ КОИ  ЌЕ СЛЕДАТ ВО НАРЕДНИОТ ПЕРИОД 

ЗАБЕЛЕШКА: Овие документи треба да бидат наредени во класерот согласно овој список на документи 

4.Правни критериуми 

Изјава за учество во УЕФА клубски натпреварувања согласно чл.47 – заверена на нотар (образец  FFM QT1030-
76); 

Статут на клубот или  доколку истиот е доставен и не е преоменет од претходна лиценцна сезона Изјава за 
истото – согласно чл.48 (образец  FFM QT1030-97); 

Решение за упис и Решение/а за упис на промена во Централен Регистер на РМ; 

Изјава дека нема промени во клубот освен оние за кои се доставени Решенија за упис во ЦР (образец  FFM 
QT1030-98); 

Тековна состојба за клубот не постара од 30 дена 

ЗП Образец 

Решение од АМС 

Листа на овластени лица во постапката на лиценцирање (образец  FFM QT1030-77); 
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Изјава од Овластено лице за овластување на лице со дозвола за пристап до УЕФА софтверот за лиценцирање 
и мониторинг – темплејт од УЕФА 

Договор по чл.49 

Правна структура претставена во табела (шема) согласно член 50 и 50а 

Изјава по чл.50 ст.8 со која се потврдува дека информациите во правната структура се целосни, точни и се 
дадени во согласност со правилникот (образец  FFM QT1030-99); 

Изјава по чл.50а дека не е настаната промена во однос на информациите од чл.50а ст.1 и 2 во периодот од 
31.12 до поднесување на лиценцната документација (образец  FFM QT1030-100); 

Изјава по член 50а ст.8 дека прикажаниот краен корисник односно крајната контролна страна и страната со 
значително влијание е целосна, точна и се дадени во согласност со правилникот – заверена на нотар (образец  
FFM QT1030-101); 

Акционерска книга на клубот 

Тековни состојби за правните лица од Акционерската Книга како и за оние кои се јавуваат во правната 
структура на клубот 

Писмена гаранција пред одлука за лиценцирање согласно чл.50б (образец  FFM QT1030-102); 

Заверен Договор за превземање средства и обврски склучен помеѓу Здружението и АД ФК (Доколку се 
доставува копија, истата мора да биде нотарски заверена); (само за клубови кои не се АД повеќе од 3 години) 

Документација доставена до ЦР при упис на ФК – АД по спроведена трансформација во согласност со Законот 
за спорт 

МОЖНИ СЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ БАРАЊА OД НАША СТРАНА!  

ЗАБЕЛЕШКА: Овие документи треба да бидат наредени согласно дадениот класер од наша страна. 

5.Финансиски критериуми 

Одлука од Собрание за избор на друштво за ревизија на годишните финансиски извештаи и извештаите за 
фактички наоди за 31.12 и 28.02. соодветно 

Договор со друштвото за ревизија (образец  FFM QT1030-103) 

Дозвола за работа на избраното друштво за ревизија 

Потврда од ИОРРМ за непостоење на постапки и мерки, преземени против друштвото за ревизија, 
вклучително и опомена во последните три години 

Потврда од СУНР за непостоење на постапки и мерки, преземени против друштвото за ревизија, вклучително 
и опомена во последните три години 

Писмо за презентација од клуб до ревизорска куќа (образец  FFM QT1030-104) 

Договор за превземање на средства и обврски склучен помеѓу Здружението и новото АД – барател на 
лиценца, доколку не се поминати 3 години од склучување на Договорот 

4.6.1. Ентитет на известување и опфат на известување 

4.6.2 Годишни ревидирани финансиски извештаи (образец  FFM QT1030-106) 

Фотокопија од финансиски извештаи доставени до Централен регистар 

Даночен биланс доставен до УЈП 

4.6.3. (А) Табела за обврски од трансфери на играчи (образец  FFM QT1030-107) 

4.6.3. (Б) Табела за побарувања од трансфери на играчи (условно) (образец  FFM QT1030-108) 

4.6.4. (А)Табела на вработени и ангажирани лица со договор на дело или друг вид на договор (образец  FFM 
QT1030-109) 

4.6.4.(Б) Табела на обврски за социјални придонеси и даноци на вработени и ангажирани лица (образец  FFM 
QT1030-110) 

4.6.5. Табела на обврски кон ФФМ и УЕФА (образец  FFM QT1030-111) 

4.6.6. Писмена гаранција пред одлука за лиценцирање согласно чл.50б (образец  FFM QT1030-102); 

4.6.7. Идни финансиски информации (условно) (образец  FFM QT1030-112) 
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4.6.8. Табела за идентификација на играчи (образец  FFM QT1030-113) 

4.6.9. Табела за посредници и објава (образец  FFM QT1030-114) 

4.7. Објава на ревидирани годишни финансиски информации 

Ревизорски извештај за фактички наоди – обврски за трансфери (образец  FFM QT1030-115) 

Ревизорски извештај за фактички наоди - обврски кон вработените (образец  FFM QT1030-116) 

Ревизорски извештај за фактички наоди – обврски кон ФФМ и УЕФА (образец  FFM QT1030-117) 

Ревизорски извештај за фактички наоди (условно) – потврда на салда на побарувања и обврски кај 
Здружението, доколку не се поминати 3 години од склучување на Договорот за превземање на права и 
обврски  

Согласност од вработен за исплата на плата по договорен рок (условно) (образец  FFM QT1030-118) 

Конфирмација за добиена исплата на плата (образец  FFM QT1030-119) 

МОЖНИ СЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ БАРАЊА OД НАША СТРАНА 

ЗАБЕЛЕШКА: Овие документи треба да бидат наредени согласно дадениот класер од наша страна. 

 

НАПОМЕНА: 
1. Сите документи да бидат уредно пополнети на компјутер користејќи 

кирилично писмо, заведени со архивски број, потпишани од овластено/и 
лице/а од барателот на лиценца.  

 
2. Доставената документација МОРА да биде подредена во клубското 

досие по дадениот редослед опишан погоре (види персонално-
административни критериуми). Доколку истата не е така подредена, 
досието ќе се врати назад и нема да се смета за примено. 

 
3. Одделението за лиценцирање го задржува правото да побара 

дополнителна документација која не е наведена во овој список. 
 

 
Одделение за лиценцирање 

 
Лиценцен менаџер 
Горанчо Костовски 


