Фудбалска Федерација на Македонија

ПРАВИЛНИК
ЗА РЕГИСТРАЦИЈА, СТАТУС И
ТРАНСФЕР НА ФУДБАЛЕРИ
на Фудбалската федерација на
Македонија
(пречистен текст)

Врз основа на член 56 став 1 точка и) од Статутот на Фудбалската
Федерација на Македонија, Управниот Одбор на ФФМ на својата седница одржана
на 03.02.2015 година земајќи ги во предвид измените и дополнувањата донесени
на 03.02.12, 09.04.12, 04/21.05.12, 26.04.13, 27.05.13, 07.06.13, 12.09.13, 18.12.13,
05.06.2014, 07.06.2014, 03.07.2014 и 03.02.2015 година на Правилникот за
регистрација, статус и трансфер донесен на 24.12.2011 година го усогласи и утврди
пречистениот текст на правилникот.

ПРАВИЛНИК
ЗА РЕГИСТРАЦИЈА, СТАТУС И ТРАНСФЕР НА ФУДБАЛЕРИ НА
ФУДБАЛСКАТА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА
пречистен текст
(консолидиран текст со измени од 09.06.2015, 29.03.2016, 30.06.2016(14.06.ОИ);
30.05.2017(ОИ) ; 09.05.2019; 14.02.2020; 30.07.2020; 22.10.2021)
ДЕФИНИЦИИ
Во смисол на овој Правилник изразите кои се долу наведени, се дефинирани
како што следува:
1. Организиран фудбал: фудбал организиран под покровителство на Фудбалската
Федерација на Македонија, ФИФА и УЕФА;
2. Натпреварувачка сезона: период кој почнува на 15 /петнаесетти/ јуни, а
завршува на 14 /четиринаесетти/ Јуни наредната година и е поделен во два дела:
есенски и пролетен дел;
3. Официјални натпревари: натпревари кои се играат во рамките на
организираниот фудбал, како што се првенства во националните лиги, национален
куп и меѓународните натпреварувања за клубови, не вклучувајќи ги пријателските
и тренинг натпревари;
4. Заштитен период: период од три цели сезони или три години, било што да дојде
прво по стапувањето на договорот на сила, ако таквиот договор е склучен пред 28от роденден на професионалецот, или период од две цели сезони или две години,
било што да дојде прво по стапувањето на договорот на сила, ако таквиот договор е
склучен по 28-от роденден на професионалецот;
5. Преоден рок: период утврден од страна на УО на ФФМ, во согласност со член
26. од овој Правилник;
6. Календарска година: период помеѓу летниот преоден рок и наредниот летен
преоден рок, односно периодот помеѓу зимскиот преоден рок и наредниот зимски
преоден рок;
7. Фудбалер: регистриран член на клуб во рамките на ФФМ, кој активно се
занимава со играње фудбал;
8. Малолетен фудбалер: фудбалер кој се уште не навршил 18 години;
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9. ИТЦ: меѓународен трансфер сертификат ;
10. Електронски ИТЦ: електронски меѓународни трансфер сертификат креиран во
ТМС системот обврзувачки за трансфери на професионални фудбалери;
11. ТМС: систем за изедначување на трансфери на web site.
12. Трансфер со премостување (bridge transfer): било кои два последователни
трансфери на еден фудбалер, национални или меѓународни, поврзани еден со друг
а кои опфаќаат и
регистрација на фудбалерот за клуб помеѓу, со цел
заобиколување на примената на соодветните правила и прописи и / или измама на
друго лице или субјект .
I - ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој Правилник, во согласност со законот, општите акти на Фудбалската
Федерација на Македонија (во понатамошниот текст “ФФМ“) и одредбите од
актите на Меѓународната Федерација на Фудбалски Асоцијации (во
понатамошниот текст “ФИФА“) и Унијата на Европските Фудбалски Асоцијации
(во понатамошниот текст: “УЕФА“), се уредуваат прашања во врска со
регистрацијата на клубови и фудбалери, статусот на фудбалерите, нивните права и
обврски и условите под кои преминуваат од клуб во клуб, како и други прашања за
регистрација и статус на клубовите и фудбалерите во рамките на Фудбалската
Федерација на Македонија.
II - РЕГИСТРАЦИЈА НА КЛУБОВИ И ФУДБАЛЕРИ
Член 2
Регистрацијата на клубови и фудбалери ја вршат општинските фудбалски
сојузи (во понатамошниот текст “ОФС“).
Пријавувањето и регистрацијата на фудбалери се спроведува на единствени
обрасци во согласност со упатството кое го пропишува ФФМ.
Во рамките на овој Правилник зборот фудбалер се однесува на двата рода
(машки и женски).
Пријавување и регистрација на клубови
Член 3
Фудбалските клубови се индиректни членки на ФФМ.
Нивното членство во определен ОФС се базира на географски критериум во
согласност со нивното правно седиште.
Молбата за прием во членство на ФФМ се поднесува до надлежниот ОФС.
Со молбата се приложува:
1.
Изјава дека ќе се придржува на одредбите на статутот на ФФМ, статутот на
ОФС како и одредбите на општите акти на ФФМ.
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2.
Изјава за имплементирана задолжителна одредба/клаузула во Статутот на
клубот /изјавата/актот на основање, дека клубот при вршење на дејноста спорт
формира екипи исклучиво од фудбалскиот спорт.
3.
Решение за упис во Централен регистар на РМ / трговски регистар или
регистар на здруженија/
4.
Записник од оснивачко собрание со список на членови на собранието, орган
на управување , доколку е применливо.
5.
Заверена копија на Статутот на клубот( усогласен со одредбите на статутот
на ФФМ) – доставена до Централниот регистар на РМ / изјава или акт на
основање/ во зависност од регистарот каде што е направен уписот.
6.
Податоци за овластен застапник и жиро сметка на правниот субјект.
7.
Список и документација за регистрација на најмалку 25(дваесетипет)
фудбалери.
8.
Доказ за обезбеден терен - сопствен или со договор за користење.
9.
Доказ за обезбедени клубски простории- седиште / сопствени / со договор за
користење/ на адреса која соодветствува со пријавената во Централен регистар.
10.
Такса за регистрација на клубот.
Надлежниот орган за регистрација нема да пристапи кон регистрирање на
клубот/ прием во членство/ доколку не се обезбедени сите докази на начин на кој
се наведени во претходниот став.
Надлежниот орган за регистрација нема да пристапи кон регистрирање на
клуб кој во називот не ги содржи зборовите „Фудбалски клуб“ како и доколку на
територијата на опшинскиот фудбалски сојуз каде клубот доставил молба за
прием во членство е веќе регистриран клуб со исто име.
Член 4
При регистрација на клубови во мал фудбал(футсал) клубот мора да достави
список и документација за регистрација на најмалку 12(дванаесет) фудбалери.
При регистрација на клубови во женски фудбал клубот мора да достави
список и документација за регистрација на најмалку 20(дваесет) фудбалери.
При регистрација на клубови во детски фудбал клубот мора да достави
список и документација за регистрација на најмалку 25(дваесет и пет) фудбалери.
Член 5
Клуб станува член на ФФМ кога одлука за регистрација на клубот ќе донесе
надлежниот ОФС и кога одлуката за регистрација се верификува од страна на
надлежниот орган на ФФМ, по што регистрацијата се објавува во “Макфудбал”.
Надлежниот ОФС е обврзан регистрираниот клуб да го вклучи во првата
наредна натпреварувачка сезона во најнискиот степен на натпреварување, односно
лига, а клубот е обврзан да учествува во предметното натпреварување.
Клуб кој нема да се вклучи или не учествува во натпреварување не поседува
статусни права кои произлегуваат од членство во ФФМ.
Член 5a
Фудбалските клубови кои се натпреваруваат во највисокиот степен на
натпревари во сениорска конкуренција, се регистрираат како акционерски друштва
согласно Законот за трговските друштва и Законот за спорт, фирмата на
акционерското друштво регистрирано согласно Законот за спорт го содржи името
на спортскиот клуб чии членови донеле одлука за основачите на акционерското
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друштво со двотретинско мнозинство од вкупниот број на членовите на
собранието.
Фудбалската федерација на Македонија го признава континуитетот на
остварениот резултат на акционерското друштво кое се регистрирало како
акционерско друштво согласно Законот за спорт.
Вака осниваното акционерско друштво го презема називот на спортскиот
клуб-здружение.
Член 5б
Спортските клубови-здруженија како и другите правни лица што според
Законот за спорт дале согласност за регистрирање на акционерско друштво, со
денот на регистрирање на акционерските друштва во Централен регистар на РМ, го
губат статусот на членови на ФФМ додека истовремено новорегистрираните
акционерски друштва по автоматизам стануваат членки на ФФМ.
Спортските клубови-здруженија што согласно Законот за спорт дале
согласност за регистрирање на акционерското друштво во него ги пренесуваат
младинските категории.
Спортските клубови-здруженија што согласно Законот за спорт дале
согласност за регистрирање на акционерското друштво, склучуваат договор со кој
акционерското друштво ги превзема од спортскиот клуб-здружение сите средства и
обврски што настанале со денот на склучувањето на договорот.
Член 5в
Клубот е должен сите измени и дополнувања на статутот да ги приложи на
надлежниот ОФС на одобрување а доколку е член на Првата односно Втората лига
и на Комисијата за лиценцирање на ФФМ.
Клуб може да го промени своето име најдоцна 30 (триесет) дена пред
почеток на натпреварувачката сезона, односно пролетниот дел од првенството, по
претходно добиено одобрение во пропишана постапка од надлежен орган и тоа:
за клубови од Прва и Втора МФЛ од Комисија за лиценцирање на ФФМ
за клубови од Трета и Општинска лига од Комисија за регистрација на
соодветниот ОФС.
Клуб може да го промени седиштето на територија на ОФС во секое време
и за тоа да го извести надлежниот орган и ја спроведе промената на седиштето во
Централен регистар.
Клуб може да го промени седиштето на територија на друг ОФС најдоцна 30
(триесет) дена пред почеток на натпреварувачката сезона односно пред добивање
на лиценца за натпреварување во Прва /Втора МФЛ доколку за тоа постојат
посебно оправдани причини за кои цени надлежен орган во определена постапка и
тоа:
за клубови од Прва и Втора МФЛ -Комисија за лиценцирање на ФФМ
за клубови од Трета и Општинска лига - Комисија за регистрација на
соодветниот ОФС.
По добиено одобрение за промена на седиште на територија на друг ОФС ,
клубот:
1.
доставува барање до предметниот ОФС за испишување од членство.
2.
ја следи постапката за прием во членство опишана во член 3 на овој
Правилник на територијата на ОФС каде што е пријавено новото седиште со
исклучок на став 4 точка 7,
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3.
за фудбалерите членови на клубот при промена на територија на ОФС, по
исклучок, ОФС кое го спроведува испишувањето од членство на клубот им издава
брисовница на фудбалерите без притоа фудбалерот да биде испишан од клубот.
4.
при прием во членство и регистрирање на клубот во новиот ОФС, по
исклучок, сите негови фудбалери се пререгистрираат со право на настап кој
претходно го стекнале.
Пререгистрирањето на фудбалерите од точка 4 на претходниот став се врши
во преоден рок и не значи дека овие фудбалери не подлежат на редовна
пререгистрација.
Не е дозволена промена на седиште на клуб учесник во натпреварувањето
во Трета лига, кој во сезоната која следи, стекнал спортски резултат да се
натпреварува во одредена Трета лига а промената на седиштето значи и промена на
регионот во кој се натпреварува.
На клуб кој согласно овој Правилник менува седиште и при тоа менува
ОФС, а за сезоната која следи се стекнал со спортски резултат за натпреварување
во Трета лига, односно аплицирал за добивање на лиценца за натпреварување во
Прва/Втора МФЛ, му се признава континуитетот во натпреварувањето.
На клуб кој сменил седиште а притоа сменил и ОФС не му се дозволува
повторна промена на седиште во друг ОФС во следните 5 години.
Клуб кој сменил седиште а притоа сменил и ОФС не може да учествува во
постапката за лиценцирање на клубови за учество во УЕФА натпреварувања во
следните 3 години.
Било која промена наведена во овој член задолжително се објавува во
службеното гласило на ФФМ “Макфудбал” (во понатамошниот текст:
“Макфудбал)“.
Член 6
На клуб му престанува членството во ФФМ согласно одредбите од Статутот
на ФФМ.
Одлуките од претходниот став на овој член стапуваат на сила во рок од 8
(осум) дена од денот на објавување во “Макфудбал”.
Регистрација на фудбалери
Oпшти услови
Член 7
Фудбалер кој навршил 7 (седум) години може да се пријави и регистрира за
клуб како фудбалер, под условите од овој Правилник.
Член 8
Регистрација на фудбалери на седници ги врши органот за регистрација на
надлежниот ОФС (во понатамошниот текст: комисија за регистрација) на чие
подрачје се наоѓа седиштето на клубот за кој се регистрира фудбалерот.
Комисијата за регистрација води евиденција на регистрирани фудбалери во
фудбал, футсал, односно женски фудбал и истата ја доставува до надлежно тело за
верификација на регистрацијата на фудбалери и клубови на ФФМ (во
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понатамошниот текст надлежно тело за ВРФК на ФФМ), која води единствен
регистар на регистрирани фудбалери во рамките на ФФМ.
Евиденцијата на регистрирани фудбалери содржи: име, презиме, дата на
раѓање и матичен број на фудбалерот, број на спортската легитимација, правен
основ (член од Правилникот) и име на клубот за кој е регистриран. Составен дел од
евиденцијата е и пасош на фудбалерот (кариера на фудбалерот).
Управниот одбор на ФФМ ја утврдува содржината на текстот на образецот:
пријава за регистрација, исписница, брисовница, спортска легитимација, пасош на
фудбалерот, договор за привремено отстапување и други обрасци поврзани со
регистрација на фудбалери.
Одлуката за регистрација на фудбалери задолжително се објавува во
“Макфудбал”.
Член 9
Одлука за регистрација на фудбалер се донесува на седница на органот за
регистрација.
Одлуката за регистрација на фудбалер се донесува во рок од 8 (осум) дена
од денот на приемот на потполна и уредна документација за регистрација.
Регистрација
Член 10
Фудбалерот мора да биде регистриран во сојузот како би можел да игра како
професионален фудбалер или аматер. Само регистрирани фудбалери имаат право
на настап во организиран фудбал. Со чинот на регистрација, фудбалерот е согласен
дека ќе ги почитува статутите и правилниците на ФИФА, УЕФА и ФФМ.
Фудбалер во исто време може да биде регистриран само за еден клуб.
Фудбалерите смеат да бидат регистрирани за најмногу три клубови во текот
на една сезона. За време на овој период, фудбалерот има право на настап за два
клуба на официјални натпревари, освен во случај на преклопување на сезони
согласно ФИФА Правилникот за статус и трансфер на играчи.
Во сите околности, мора да се земе предвид спортскиот интегритет на
натпреварувањето, посебно дека фудбалерот не смее да игра на официјални
натпревари за повеќе од два клуба кои се натпреваруваат во националното
првенство или куп натпреварување за време на иста сезона.
Документи за регистрација на фудбалери
Член 11
Надлежниот ОФС за регистрација на фудбалери е должен задолжително да
ги внесе неопходните податоци во единствениот информациски систем на ФФМ
КОМЕТ (COMET), во спротивно регистрацијата нема да биде валидна.
Клубот е должен да достави потполн и уреден предмет за регистрација на
фудбалер, кој содржи:
I - За фудбалер кој се пријавува по прв пат:
1. барање од клубот со попис на оригиналните документи кои се приложуваат,
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Времено се менува одредбата од член 10 став 3 од Правилникот
за регистрација, статус и трансфер на фудбалери на ФФМ и
истата гласи:
„Фудбалерите смеат да бидат регистрирани за најмногу три
клубови во текот на една сезона. За време на овој период,
фудбалерот има право на настап за три клуба на официјални
натпревари, согласно ФИФА Правилникот за статус и трансфер
на играчи.
2. Измената ќе се применува за времетраење на
натпреварувачката година 2020/21 година, по што престанува
да важи.

2. 3 примероци од пријавата за регистрација со фотографија, и своерачен потпис на
фудбалерот и овластеното лице од клубот, заверена со печат од клубот, од кој по
еден за клубот и за ОФС во кој се регистрира и 1 за ФФМ,
3. образец легитимација со фотографија и впишан лекарски преглед,
4. извод од матична книга на родени или лична карта/пасош,
5. изјава на фудбалерот дека порано не бил регистриран за ниту еден клуб во
земјата или во странство,
6. потпис на родителот, односно старателот на пријавите на фудбалерот доколку
фудбалерот е малолетен,
7. доказ за уплата на такса за регистрација и објавување по одлука на Управен
одбор на ФФМ.
II - За фудбалер кој менува клуб:
1. барање од клубот со попис на оригиналните документи кои се приложуваат,
2. 3 примероци од пријавата за регистрација со фотографија, и своерачен потпис на
фудбалерот и овластеното лице од клубот, заверена со печат од клубот, од кој по
еден за клубот и за ОФС во кој се регистрира и 1 за ФФМ.
3. исписница од претходниот клуб со уредно пополнети податоци или :
а) барање за исписница поднесено во преоден рок согласно одредбите на овој
Правилник кога фудбалерот е аматер;
б) барање за исписница поднесено во преоден рок согласно одредбите на овој
Правилник кога фудбалерот е професионалец под услов во тој преоден рок да му
завршува професионалниот договор или договорот да е раскинат спогодбено;
Во барањето за исписница неопходно е да се впишат сите податоци кои се
предвидени со образецот на исписницата.
4. потврда за бришење доколку фудбалерот менува територија на ОФС, или писмен
доказ дека истата ја барал во преоден рок,
5. легитимацијата доколку фудбалерот менува територија на ОФС,
6. доказ за престанок на важење на договорот, доколку фудбалерот имал склучен
договор со клубот од кој заминува и тоа:
а) копија од договорот кој истекол,
б) одлука за раскин на договорот на штета на клубот или
в) одлука за спогодбен раскин на договорот;
7. примерок од договорот доколку е склучен,
8. писмена спогодба помеѓу клубовите за надокнада на трошоци вложени во развој
на фудбалерот, односно доказ за извршена уплата на истата,
9. меѓународен трансфер сертификат (ИТЦ), ако фудбалерот доаѓа или се враќа од
странство,
10. доказ за уплата на такса за регистрација и објавување по одлука на Управен
одбор на ФФМ.
11. пасош на фудбалерот (фудбалски пасош)
12. копија од лична карта, патна исправа или извод на родени.
III - За фудбалери во посебни околности:
Во случај фудбалерот да не е пререгистриран:
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3. исписница од досегашниот клуб со уредно пополнети
податоци или барање за исписница кога фудбалерот е:
а) аматер и истата ја барал во летен преоден рок под услов да
поминал во клубот најмалку 1 (една) календарска година (види
дефиниции),
б) професионалец и истата ја барал во еден од преодните
рокови, по одредбите од овој Правилник под услов ако во тој
преоден рок му завршува договорот.
3. исписница од претходниот клуб со уредно пополнети
податоци или :
а) барање за исписница поднесено во преоден рок согласно
одредбите на овој Правилник кога фудбалерот е аматер;
б) барање за исписница поднесено во преоден рок согласно
одредбите на овој Правилник кога фудбалерот е професионалец
под услов во тој преоден рок да му завршува професионалниот
договор;
Во барањето за исписница неопходно е да се впишат сите
податоци кои се предвидени со образецот на исписницата.

1. барање од клубот со попис на оригиналните документи кои се приложуваат,
2. потврда од надлежниот ОФС дека фудбалерот не е пререгистриран,
3. 3 примероци од пријавата за регистрација со фотографија, и своерачен потпис на
фудбалерот и овластеното лице од клубот, заверена со печат од клубот, од кој по
еден за клубот и за ОФС во кој се регистрира и 1 за ФФМ.
4. легитимација и посебно една фотографија, доколку фудбалерот ја менува
Територијата на ОФС,
5. доказ за уплата на такса за регистрација и објавување по одлука на Управен
одбор на ФФМ.
6. пасош на фудбалерот (фудбалски пасош),
7. копија од лична карта, патна исправа или извод на родени.
IV- За фудбалери во случај на спојување на клубови:
Во случај на спојување на клубови:
a) За регистрација на фудбалери кои новооснованиот клуб сака да ги
регистрира во рок од 8 (осум) дена од денот на спојување на клубовите,
потребно е:
1. барање од клубот со попис на оригиналните документи кои се приложуваат,
2. потврда од надлежниот ОФС за спојување на клубовите,
3. три примероци од пријавата за регистрација со фотографија, и своерачен потпис
на фудбалерот и овластеното лице од клубот пред кој фудбалерот ја потпишал
пријавата, заверена со печат од клубот, од кој по еден за клубот и за ОФС во кој се
регистрира,
4. потврда за бришење, легитимација и посебно една фотографија, доколку
фудбалерот ја менува територијата на ОФС,
5. доказ за уплата на такса за регистрација и објавување по одлука на Управен
одбор на ФФМ.
6. пасош на фудбалерот (фудбалски пасош),
7. копија од лична карта, патна исправа или извод на родени.
б) За фудбалери кои новооснованиот клуб не ги регистрирал во рок од 8 (осум)
дена од денот на спојување на клубовите, потребно е:
1. барање од клубот со попис на оригиналните документи кои се приложуваат,
2. потврда од надлежниот ОФС за спојување на клубовите,
3. 3 примероци од пријавата за регистрација со фотографија, и своерачен потпис на
фудбалерот и овластеното лице од клубот пред кој фудбалерот ја потпишал
пријавата, заверена со печат од клубот, од кој по еден за клубот и за ОФС во кој се
регистрира 1 за ФФМ.
4. потврда за бришење доколку фудбалерот ја менува територијата на ОФС, или
писмен доказ, дека истата ја побарал во преодниот рок,
5. легитимација и посебно една фотографија, доколку фудбалерот ја менува
територијата на ОФС,
6. доказ за уплата на такса за регистрација и објавување по одлука на Управен
одбор на ФФМ.
7. пасош на фудбалерот (фудбалски пасош),
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8. копија од лична карта, патна исправа или извод на родени.
V- За фудбалер кој се отстапува:
1. барање од клубот со попис на оригиналните документи кои се приложуваат,
2. три примероци од пријавата за регистрација, и своерачен потпис на фудбалерот и
овластеното лице од клубот пред кој фудбалерот ја потпишал пријавата, заверена
со печат од клубот,
3. Договор за привремено отстапување/ согласност помеѓу клубовите и фудбалерот
кој се отстапува,
4. меѓународен трансфер сертификат (ИТЦ) од надлежниот национален сојуз ако
станува збор за фудбалер кој доаѓа од странство или се враќа од странство, а кој го
обезбедува ФФМ на барање на домашниот клуб,
5. доказ за уплата на такса за регистрација и објавување по одлука на Управен
одбор на ФФМ.
Пријава за регистрација
Член 12
При стапување во клуб со цел регистрација по одредбите од овој Правилник
се врши исклучиво со потпишување на пријавата за регистрација.
Пријавата за регистрација на фудбалер се врши на единствен образец кој го
утврдува ФФМ, а кој задолжително содржи:
- презиме, татково име и име на фудбалерот;
- дата и место на раѓање;
- единствен матичен број;
- државјанствo,
- клуб на кој му пристапува, са назнака фудбал, футсал, женски фудбал,
- дата на потпис на пријавата;
- досегашно членство
- датум на последен настап во досегашен клуб
Фудбалерот е должен да даде точни одговори на сите прашања од пријавата
и истото да го потврди со своерачен потпис.
За фудбалери помлади од 18 години потпишува и родител-старател со
исклучок за фудбалери помлади од 10 години за кои може да потпише и само
родител-старател.
Овластениот претставник на клубот е должен во пријавата за регистрација
да внесе точни податоци и со своерачен потпис и печат од клубот да потврди дека
фудбалерот своерачно и на одреден датум ја потпишал пријавата за регистрација.
Пријавата за регистрација на професионален фудбалер мора да се поднесе
заедно со договорот на фудбалерот.
Член 13
Фудбалер не може да отстапи од пријавата за регистрација, ниту да потпише
нова пријава за друг клуб, доколку првата пријава ја потпишал во согласност со
одредбите од овој Правилник.
Исклучок од одредбата од претходниот став е ако клубот за кој фудбалерот
потпишал пријава, не поднесе материјал за регистрација во рок од 8 (осум) дена, (за
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што е потребна писмена потврда од надлежниот орган за регистрација), тогаш
фудбалерот може да потпише нова пријава за друг клуб.
За фудбалери кои се пријавуваат по прв пат, нема временско ограничување
во поглед на пријавувањето за новиот клуб.
Исписница
Член 14
За преминување на фудбалер во друг клуб, потребна е исписница која
клубот е должен да му ја издаде ако се исполнети условите предвидени со овој
Правилник.
За издавање на исписница, фудбалерот е должен да на клубот од кој
заминува му испрати барање за издавање на исписница.
Исписницата ги содржи следните податоци:
• презиме, татково име и име на фудбалерот;
• дата и место на раѓање;
• единствен матичен број (доколку се работи за фудбалер со странско
државјанство се внесува бројот на пасошот на фудбалерот);
• досегашен статус на фудбалерот;
• дата на престанок на договорот;
• евентуална казна или суспензија од страна на фудбалскиот орган и
времетраење на истата;
• податоци во врска со надокнада на трошоците вложени во развој на
фудбалерот согласно прописите на ФФМ.
Регистрација на фудбалер за друг клуб не може да биде извршена без
исписница освен во случаите кои посебно се одредени со овој Правилник.
По издавање на исписница клуб не може да ја оспорува нејзината валидност.
Исписница за која ќе се утврди дека во моментот на издавање не бил
впишан датум на издавање или име и презиме на фудбалерот за кој се издава
исписницата, е ништовна.
Органот за регистрација на фудбалери на надлежниот ОФС за кој се
регистрира фудбалерот при предавање на исписницата за регистрација утврдува
дали исписницата е ништовна односно дали ги содржи сите неопходни податоци
согласно овој Правилник за несметана регистрација на фудбалерот.
Клубот е должен исписницата да ја состави во два примероци на
единствениот образец кој го утврдува ФФМ, од кои еден задржува за себе, а
другиот примерок му го доставува на фудбалерот.
Фудбалерот е должен да се потпише на примерокот кој клубот го задржува
за себе како доказ дека ја примил истата.
Во преоден рок доколку нема услови за достава на исписницата на
фудбалерот на рака, клубот може да му ја достави исписницата на фудбалерот со
препорачана пратка, за што како доказ во ОФС ја приложува исписницата и
доказот за препорачана пратка.
Исписницата автоматски се става вон сила
- кога фудбалерот ќе настапи на првенствен или куп натпревар за клубот кој му ја
издал исписницата,
- кога ќе поминат 45 дена од денот на издавање на исписницата, освен за фудбалери
странци.
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Исписницата ставена вон сила по еден од основите наведени во претходниот
став на овој член, клубот што ја издал задолжително ја поништува во надлежниот
ОФС каде членува, поништувањето се објавува во Макфудбал.
Клубот кој ја издал исписницата автоматски ставена вон сила а не постапил
согласно став 12 од овој член подлежи на дисциплинска одговорност.
Органот за регистрација на фудбалери на надлежниот ОФС во кој се врши
бришење на фудбалерот од евиденција односно регистрација на фудбалерот за друг
клуб на територијата на истиот ОФС утврдува дали се исполнети сите услови за
бришење односно регистрација согласно став 11 и 12 од овој член.
Исписницата ставена вон сила по еден од основите наведени во став 11 на
овој член повлекува и поништување на издадената потврда за бришење од
евиденција. Поништувањето го врши надлежниот ОФС и го објавува во
Макфудбал.
Како исписница може да се користи одлуката за раскин на штета на клуб на
професионален договор.
Легитимација
Член 15
Секој регистриран фудбалер има легитимација која му ја издава органот што
ја спроведува регистрацијата со податоци кои ги утврдува ФФМ.
Кога фудбалер менува клуб, досегашниот клуб е должен да му ја даде
легитимацијата, а ако истото не го направи, подлежи на дисциплинска одговорност
согласно Дисциплинскиот правилник на ФФМ.
Ако фудбалерот не добие легитимација, тогаш на барање на клубот за кој се
пријавува ќе се издаде дупликат на легитимацијата.
Ако легитимацијата се изгуби или стане неупотреблива, клубот е должен да
побара дупликат на легитимацијата од органот кој го регистрирал фудбалерот, со
уплата на пропишана такса.
Дупликатот ќе го има истиот број на изгубената/неупотреблива
легитимација.
Пасош на фудбалер
Член 16
ОФС кој ја врши регистрацијата должен е на клубот за кој се регистрира
фудбалерот да му достави “пасош” на фудбалерот кој ги содржи соодветните
податоци за фудбалерот и клубовите за кои фудбалерот бил регистриран од својата
12. (дванаесетта) година.
Пасошот ги содржи следните податоци:
- презиме, татково име и име на фудбалерот,
- дата и место на раѓање,
- единствен матичен број;
- име на клубот за кој е регистриран,
- ОФС на чија територија е регистриран,
- ранг на натпреварување,
- дата на регистрација,
- досегашен статус на фудбалерот.
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Ако роденденот на фудбалерот се паѓа помеѓу натпреварувачи сезони, во
„пасошот“ на фудбалерот треба да се наведе клубот за кој тој бил регистриран во
натпреварувачата сезона после роденденот.
Копија од „пасошот“ на фудбалерот останува во архивата на надлежниот
ОФС.
Врз основа на правилата на ФИФА при преминување на фудбалер во друг
национален сојуз, сите фудбалери се должни со исписницата, брисовницата, доказ
за раскин на договорот и слично, да достават и „пасош“ на фудбалерот.
Подносителот на барањето за издавање на пасошот е должен со барањето да
уплати и одреден такса, чија висина ја утврдува надлежниот орган на ФФМ.
Потврда за бришење
Член 17
Во случај на преминување на фудбалер во клуб кој се наоѓа на територија на
друг орган за регистрациа, фудбалерот е должен писмено да побара потврда за
бришење од списокот на регистрирани фудбалери од досегашниот територијален
сојуз.
Потврдата за бришење ги содржи следните податоци:
- презиме, татково име и име на фудбалерот,
- единствен матичен број на фудбалерот,
- име на досегашниот клуб,
- евентуални примедби.
Бришењето од евиденцијата на регистрирани фудбалери задолжително се
објавува во “Макфудбал” од страна на ОФС од кој заминува фудбалерот, а
необјавувањето не го задржува правото на регистрација на фудбалерот.
Надлежниот орган за регистрација е должен да ја издаде потврдата за
бришење.
Подносителот на барањето за издавање потврда за бришење должен е со
барањето да уплати одредена такса, чија висина ја одредува надлежниот орган на
ФФМ.
Бришење од членство
Член 18
Бришење од членство на регистрирани фудбалери на сојузот врши
надлежниот орган за регистрација во следните случаи:
а) на барање на фудбалерот или клубот за кој е регистриран, со тоа што ги
исполнува условите од овој Правилник за премин во друг клуб,
б) на барање на клубот согласно член 5в став 5 алинеа 3 од овој Правилник
в) на барање на фудбалерот или клубот за кој е регистриран, по истекот на
рокот од 30 (триесет) месеци од денот кога фудбалерот професионалец престанал
да игра фудбал,
г) автоматски ако фудбалерот не е пререгистриран во согласност со овој
Правилник,
д) забрана за вршење функција, смрт, итн.
Промена на клуб
Право на промена на клуб
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Член 19
Фудбалер може да смени клуб само ако новиот клуб уредно поднел барање
за регистрација за време на преоден рок, со исклучок на случаите предвидени со
член 27. став 3. од овој Правилник.
Фудбалер со исписница, доколку на друг начин не е предвидено со овој
Правилник, има право да смени клуб во летниот и зимскиот преоден рок, со
исклучок на фудбалер професионалец, кој може да биде регистриран и вон преоден
рок согласно одредбите од член 27 став 3 и 28 став 2 од овој Правилник.
Постапка за промена на клуб во преоден рок
Член 20
Доколку фудбалер сака да смени клуб должен е во преоден рок да достави
до својот клуб писмено барање за издавање на исписница и легитимација и тоа со
препорачана пошта или непосредно со писмена заверка на клубот за прием на тоа
барање.
Доколку фудбалер од претходниот став сака да прејде во клуб кој се наоѓа
на територија на друг сојуз, должен е, покрај исписницата и легитимацијата или
писменото барање за издавање исписница, да поднесе до надлежниот ОФС
писмено барање за бришење од списокот на регистрирани фудбалери и барање за
издавање пасош и тоа со препорачано писмо односно непосредно со писмена
заверка за прием на тоа барање.

Commented [EM7]: УО 14.02.2020
Во став 1 се брише зборот “летниот’
Став 2 се брише . Доколку фудбалер сака да смени клуб во
зимскиот преоден рок тоа може да го направи само со целосна
документација предвидена со овој правилник
Членот има два става

Спроведување на регистрација без исписница и потврда за бришење
Член 21
Регистрација на фудбалер кој во преоден рок постапил во смисла на
претходниот член, а не добил исписница која клубот на основа на одредбите од
овој Правилник не можел да му ја ускрати, ќе се изврши без исписница, под услов
новиот клуб наместо исписница достави копија од барањето со кое фудбалерот
побарал исписница со доказ дека истото е доставено до клубот, а доколку менува
територија на ОФС, потврда за бришење од списокот на регистрирани фудбалери,
односно доказ дека потврдата за бришење ја барал согласно одредбите на овој
Правилник.
Како доказ во смисол на претходниот став се подразбира копија од барањето
за издавање на исписница, потврда за бришење од списокот на регистрирани
фудбалери со потврдите од пошта за предавање на препорачаните дописи, односно
писмена заверка од клубот и надлежниот ОФС за прием на наведените барања.
Копија од барањата со доказите задолжително се приложува со материјалот
за регистрација на фудбалерот.

Член 21а
Добиеното барање преку ТМС за сертификат на фудбалер аматер ќе има
статус на поднесено барање за исписница во преоден рок и Барање за брисовница.
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Commented [EM8]: УО 30.07.2020
нов член
поради измени во регулативата на ФИФА за ТМС и издавање на
сертификати на фудбалери аматери преку ТМС во рок од 7 дена

ТМС менаџерот има обврска до го проследи Барањето за издавање на
сертификат на фудбалерот аматер до ОФС и клубот а клубот треба да се произнесе
до ОФС и ТМС менаџерот во рок од 5(пет) дена за евентуалните пречки за
издавање на сертификатот, непроизнесувањето не го одложува издавањето на
сертификатот.
ОФС, по произнесување на клубот, во рокод 5(пет) дена од денот на
доставеното Барање за издавање на сертификат има обврска фудбалерот да го
избрише од регистарот на фудбалери.
Непроизнесувањето на клубот во дадениот рок не го одложува издавањето
на сертификатот ниту бришењето од регистар.
Фудбалерот аматер за кој е побаран сертификат има обврска да ја уплати
предвидената такса за бришење од регистарот на фудбалери на ОФС, обврската за
уплата не го одложува издавањето на сертификатот.
Член 22
Доколку клуб или надлежен орган на ОФС во рок од 5 (пет) дена
неоправдано не издаде исписница или потврда за бришење и пасош на фудбалерот
или не го известат подносителот на барањето за причините за неиздавање на
истото, ќе се смета дека клубот го избришал фудбалерот од списокот на своите
фудбалери и дека не постојат никакви пречки од страна на ОФС за премин на
фудбалерот во нов клуб, а против одговорните лица во клубот или ОФС врз основа
на пријава на фудбалерот и по службена должност ќе биде покрената постапка од
страна на надлежниот орган на ФФМ, согласно одредбите од Дисциплинскиот
правилник на ФФМ.
Откажување од промена на клуб
Член 23
Фудбалер кој добил исписница од својот клуб, па со писмена согласност на
клубот за кој потпишал пријава се откаже од пријавата пред да биде извршена
регистрацијата, како и фудбалер кој земал исписница и потврда за бришење, а не се
пријавил за друг клуб, може да се врати во стариот клуб во текот на преодниот рок
и да стекне право на настап од моментот кога органот за регистрација констатира
откажување од пријавата за другиот клуб и како право на настап го внесе во
легитимацијата на фудбалерот поранешното право на настап.
За спроведување на оваа одлука, клубот ја доставува легитимацијата,
писмена изјава од фудбалерот со која потврдува дека се откажува од пријавата за
другиот клуб и писмена потврда од клубот за кој ја потпишал пријавата дека е
согласен со изјавата на фудбалерот.
Член 24
Фудбалер кој по одредбите од член 18 од овој Правилник е избришан од
евиденцијата на регистрирани фудбалери на сојузот, доколку се откаже од
намерата да се пријави за другиот клуб, стекнува право на настап по одредбите од
овој Правилник.
За спроведување на одлуката за поништување на бришењето, клубот е
обврзан да ја достави својата молба и изјавата на фудбалерот со која бара
поништување на објавата на одлуката за бришење.
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Член 25
Клубот е обврзан да на писмено барање на фудбалер, во текот на целата
година, вклучувајќи ги и фудбалерите со склучен договор, го раскине договорот и
издаде исписница веднаш по приемот на барањето, ако клубот се откажал од
службено натпреварување во тековната натпреварувачка сезона.
Клуб од ставот 1. на овој член не е обврзан да издаде исписница на
фудбалер кој има право на настап за било кој тим на клубот кој се натпреварува во
тековната натпреварувачка сезона.
Преодни рокови
Член 26
Преодните рокови се периоди во кои, по правило, се вршат преминувања на
фудбалери од клуб во клуб.
Управниот одбор на ФФМ со своја одлука ги утврдува термините на
преодните рокови.
Првиот преоден рок (летен) започнува во периодот по завршување на
натпреварувачката сезона и вообично завршува пред почетокот на новата
натпреварувачка сезона.
Тој период не може да биде подолг од 12 (дванаесет) недели.
Вториот преоден рок - зимски е период во средината на натпреварувачката
сезона во паузата помеѓу есенскиот и пролетниот дел и не може да трае подолго од
4(четири) недели.
Сите фудбалери без оглед на нивниот професионален или аматерски статус
имаат право да преминуваат од клуб во клуб за време на двата преодни рока.
Двата преодни рокови за одредена натпреварувачка сезона мора да се внесат
во ФИФА ТМС системот, најмалку 12 (дванаесет) месеци пред да почнат да се
применуваат.
ФИФА мора да биде известена за датите на овие два преодни рокови за
соодветната натпреварувачка сезона најмалку 12 (дванаесет) месеци пред нивниот
почеток.
ФИФА ќе ги одреди датите на овие преодни рокови доколку ФФМ не ги
соопшти на време.
Член 27
Фудбалерите можат да бидат регистрирани само за време на летниот и
зимскиот преоден рок кој ги утврдила ФФМ.
Летниот и зимскиот преоден рок важат и за фудбалери на кои договорите им
истекуваат во тој преоден рок.
Исклучок од ова правило е случај кога професионален фудбалер кој доаѓа од
странство и чиј договор истекол или е раскинат од оправдани причини пред крајот
на преодниот рок може да се регистрира и вон преодниот рок.
Професионалните фудбалери од став 3 на овој член можат да се
регистрираат надвор од преоден рок
доколку клубот поднел барање за
регистрација во преоден рок.
ФФМ е овластена да ги регистрира таквите професионални фудбалери под
услов да се земе предвид сочувување на спортскиот интегритет на соодветното
натпреварување.
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Мислење и оценка за спортскиот интегритет на натпреварувањето кое е во
прашање, на барање на надлежно тело за верификација на регистрации на
фудбалери на ФФМ дава Комисијата за статус на фудбалери.
Мислењето и оценката за спортскиот интегритет на натпреварувањето од
ставот 6 е задолжително доколку станува збор за регистрација на повеќе од два
фудбалера за еден клуб.
По овој исклучок клубот може да регистрира фудбалери во период од 30
дена по истекот на преодните рокови.
Член 27 а
Освен со исклучокот уреден со член 27 на овој Правилник, фудбалер кој
настапува во женска конкуренција, по исклучок може да се регистрира и склучи
професионален договор и надвор од преоден рок доколку со таквата регистрација
се врши замена на фудбалер кој користи породилно отсуство.
Времетраењето на Договорот од став 1 на овој член почнува со денот на
регистрацијата на фудбалерот а за фудбалери за кои не се прави трансфер
Договорот започнува со денот на потпишување на Договорот и завршува на денот
кој му претходи на почетокот на првиот нареден преоден рок по враќањето на
фудбалерот кој користел породилно отсуство освен ако договорните страни не се
договориле поинаку.
Фудбалерот кој го искористил породилното отсуство, исто така може да
биде регистриран/ склучи професионален договор и надвор од преоден рок во
зависност од одредбите на договорот со кој фудбалерот заминал на породилно
отсуство и имајќи го во предвид спортскиот интегритет на натпреварувањето.
Член 28
Фудбалери кои спогодбено го раскинале договорот со клубот, можат да се
регистрираат само во преоден рок, со ограничувањето од член 10 од овој
Правилник.
Исклучок се фудбалери професионалци чиј договор е раскинат на штета на
клубот со конечна одлука на надлежниот орган на ФФМ, и кои можат да се
регистрираат и вон преоден рок, со ограничувањата од член 10 од овој Правилник.
ФФМ може во рамките на своите надлежности да превземе мерки за
спречување на злоупотреба.
Член 28a
Ниту еден клуб ни фудбалер не смее да биде вклучен во трансфер со
премостување (bridge transfer),трансферот со премостување е забранет.
Ќе се претпостави, освен ако не се утврди спротивното, доколку во период
од 16 недели еден фудбалер има два последователни национални или
меѓународни трансфери (како во дефиниција т.12), дека клубовите и фудбалерот
што биле вклучени учествувале во трансфер со премостување (bridge transfer).
Во согласност со Дисциплинскиот код на ФИФА, Дисциплинскиот комитет
на ФИФА а за националните трансфери и Дисциплинската комисија на ФФМ ќе
ги санкционираат страните- субјект на дисциплинска одговорност према правилата
на ФИФА и ФФМ , вклучени во трансферот со премостување.
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Commented [EM9]: УО 22.10.2021 нов член , усогласување со
FIFA RSTP.2021

Commented [EM10]: UO 30.07.2020
нов член поради промена во Правилникот за ФИФА за статус и
трансфер , воведување на дефиниција bridge transfer
преформулирање УО 22.10.2021
став 2
зборовите “освен ако не се утврди спротивното“ се бришат и
истите се додаваат на почетокот на ставот по зборовите „Ќе се
претпостави“

Член 29
Барањето за регистрација на фудбалер во преоден рок заедно со
документацијата од член 11 од овој Правилник, мора да се поднесе до надлежниот
орган за регистрација најкасно последниот ден од преодниот рок.
Клуб од Втора лига или понизок степен на натпреварување како и клубовите
кои се натпреваруваат во мал и женски фудбал по исклучок можат да регистрираат
до три фудбалера (џокери) надвор од преоден рок под услов фудбалерите да не го
користеле летниот преоден рок и клубот да ги регистрира најдоцна до 31-ви
декември во тековната година.
Член 30
Доколку договорот на фудбалерот со претходниот клуб е раскинат на штета
на фудбалер, фудбалерот може да се регистрира за друг клуб доколку добие
исписница од клубот.
Во случај клубот да не му издаде исписница на фудбалерот од став 1 тој
останува член на клубот до истек на важноста на раскинатиот договор.
Член 31
Доколку фудбалерот се наоѓа под казна за забрана на настап во одредено
времетраење, изречена од страна на надлежниот дисциплински орган, рокот за
стекнување право на настап на фудбалерот тече по истекот на временската казна.
Член 32
Доколку фудбалер под казна за забрана на настап на одреден број
натпревари изречена од надлежен дисциплински орган, се регистрира за друг клуб,
рокот за стекнување право на настап тече по одредбите од овој Правилник, со тоа
што фудбалерот го продолжува издржувањето на казната по стекнување на правото
на настап.
III– ОТСТАПУВАЊЕ НА ФУДБАЛЕР И
СТЕКНУВАЊЕ ПРАВО НА НАСТАП
Член 33
Регистриран фудбалер може да биде отстапен на друг клуб врз основа на
писмен договор, склучен помеѓу клубовите и фудбалерот.
За секое такво отстапување важат истите правила кои важат и за трансфер
на фудбалери, вклучувајќи ги и одредбите за тренинг компензација и принципот на
солидарност.
Најкраткиот период на кој фудбалерот може да биде отстапен е периодот
помеѓу два преодни рокови, а најдолгиот една натпреварувачка сезона.
Член 34
Клуб кој го прифатил отстапениот фудбалер, нема право на негов трансфер
во трет клуб без писмено одобрение од клубот кој го отстапил фудбалерот и самиот
фудбалер.
Клубовите со договорот од ставот 1. на овој член, го утврдуваат правото на
клубот кој го прима фудбалерот по основ на отстапување, за надокнада на
трошоците вложени во развој на фудбалерот.
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Клубот кој го отстапува фудбалерот е одговорен за исполнување на
договорните обврски и за времетраењето на договорот за отстапување, со
исклучок, ако клубовите и фудбалерот не ги уредат меѓусебните односи на посебен
начин.
Стекнување право на настап
Член 35
Фудбалер регистриран за новиот клуб право на настап на првенствени, куп и
пријателски натпревари стекнува со верификација на регистрацијата од страна на
надлежно тело на ФФМ во Комет системот и тоа:
1. Ако фудбалерот за прв пат се пријавува и регистрира за фудбалски клуб,
2. Ако фудбалерот се пријавува за нов клуб, а претходниот клуб не го
пререгистрирал по одредбите на овој правилник – по чен 40,
3. Ако со сета потребна докумeнтација се регистрира за друг клуб за време на
преоден рок,
4. Ако се врши регистрирање на фудбалер за нов клуб, за клуб чија екипа дотогаш
не учествувала во соодветниот систем на натпревари а фудбалерот доаѓа од клуб
што се расформирал, престанал да се натпреварува со предметната екипа во
соодветниот систем на натпревари или се откажал од понатамошно
натпреварување во есенскиот дел од првенството.Оваа одредба се применува и на
фудбалерите од екипите во млади категории кои ја надраснуваат својата категорија
а немаат право да настапат за друга категорија во клубот.
5. Фудбалер на фузирани/споени клубови се регистрираат во рок од 8 дена од
денот на фузирањето.
6. По истекот на 8 дена од фузирањето на клубовите фудбалер може да се
регистрира за фузираниот клуб или за друг клуб.
7. Ако се регистрира како фудбалер со раскинат договор на штета на клуб;
8. Ако е привремено регистриран со отстапување за друг клуб во преоден рок,
9. Ако се регистрира како фудбалер кој се запишал на школување во друго место
поради преселување на неговите родители со место на живеење,
10. Ако се регистрира како фудбалер по член 21 од овој Правилник,
11.Ако се регистрира како фудбалер со издаден постојан или провизорен
меѓународен сертификат за трансфер по одредбите на овој правилник по
поднесено барање во преоден рок.
12. Ако се регистрира како отстапен фудбалер во клуб од прва лига со издаден
меѓународен сертификат за трансфер по одредбите на овој правилник по
поднесено барање во преоден рок.
13.Ако се регистрира за клуб од Втора МФЛ и понизок степен на натпреварување
во времето по завршување на летниот преоден рок до 31-ви декември со важечка
документација. Клуб може да регистрира најповеќе тројца фудбалери аматери под
услов да не го користеле последниот преоден рок /летниот/. Ова важи и за
клубовите од мал и женски фудбал.
14.Ако се регистрира согласно член 27а како професионален фудбалер во женска
конкуренција на замена или со искористено породилно отсуство.
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Член 36
Фудбалери аматери кои играат во клубови од сите степени
на
натпреварување, со исписница од клубот, можат да се регистрираат и вон преоден
рок со право на настап на официјални натпревари 2 (два) месеци од денот на
објавување на регистрацијата во “Макфудбал”.
Член 37
Фудбалер со професионален статус, за време на преоден рок, може да биде
отстапен на друг клуб кој согласно одредбите на овој правилник може да
регистрира таков фудбалер.
Во клубовите од Прва и Втора МФЛ, максималниот број на отстапени
фудбалери може да биде 4 (четири), од кои најмногу 2 (два) фудбалери можат да
бидат од ист клуб.
Член 38
При отстапување на фудбалер, се склучува договор во 6 (шест) примероци
помеѓу клубовите и фудбалерот, во надлежниот сојуз каде што припаѓа клубот кој
го отстапува фудбалерот.
Објавата на договорот за привремено отстапување на фудбалерот се врши
од страна на надлежниот сојуз кој го отстапува фудбалерот.
Регистрацијата на фудбалерот се впишува во легитимацијата на фудбалерот
како привремена од страна на ОФС кој го прима фудбалерот.
Договорот за привремено отстапување може да биде раскинат само со
согласност на клубовите и фудбалерот, со тоа што раскинот на договорот
задолжително се објавува во “Макфудбал”.
Член 39
Отстапениот фудбалер станува привремен член на клубот на кој е отстапен,
а привременото членство престанува со истекот на рокот на кој фудбалерот е
отстапен.
Со истекот на рокот за отстапување, престанува привременото членство во
клубот вој фудбалерот е отстапен и без повторна регистрација, фудбалерот има
право на настап за клубот кој го отстапил, со тоа што истото се забележува во
легитимацијата на фудбалерот од страна на надлежниот ОФС.
IV - ПРЕРЕГИСТРАЦИЈА
Член 40
Со цел средување на евиденцијата на регистрирани фудбалери, надлежниот
ОФС може да донесе одлука неговиот орган за регистрација да изврши
пререгистрација на сите регистрирани фудбалери на својата територија.
Одлуката за пререгистрација задолжително се објавува во “Макфудбал”.
Фудбалер чиј клуб не го пререгистрирал може да се регистрира за нов клуб
без никакви оганичувања.
Сите фудбалери без разлика на статусот се обврзани да ја почитуваат
одлуката за пререгистрација.
Пререгистрација се врши на секои 5 (пет) години.
Пререгистрацијата се врши во согласност со одлуката за начинот на
пререгистрација и стекнување право на настап на јавни натпревари, која ја
донесува Управниот одбор на ФФМ, а која е составен дел на овој Правилник.
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Commented [EM13]: УО 14.02.2020 се брише став 2:
Фудбалер аматер без исписница, кој во досегашниот клуб не
поминал најмалку 1 (една) календарска година, а пристапил на
друг клуб во преоден рок, стекнува право на настап 4 (четири)
месеци од денот на објавување на регистрацијата.
Членост останува со еден став.

Со цел евидентирање на регистрирани фудбалери за клуб кој го сменил
седиштето на територија на друг ОФС, надлежниот ОФС по барање на клубот од
член 5в став 5 алинеа 4 од овој Правилник врши пререгистрација на сите
фудбалери на клубот со право на настап кој претходно е стекнат.
V - РЕГИСТРАЦИЈА НА ФУДБАЛЕРИ КОИ ДОАЃААТ ОД СТРАНСТВО
ИЛИ ЗАМИНУВААТ ВО СТРАНСТВО
Член 41
Регистрацијата на фудбалери кои доаѓаат од странство или заминуваат во
странство се врши согласно процедурите на Меѓународната фудбалска
организација (ФИФА) и соодветните акти на ФФМ.
Член 42
Регистрација на фудбалери кои доаѓаат од странство врши надлежниот
орган на сојузот за регистрација на фудбалерот, со претходно писмено одобрение
од надлежните служби на ФФМ.
Надлежната служба на ФФМ утврдува дали се исполнети условите за
регистрација на фудбалерот согласно прописите на ФИФА и ФФМ и за тоа го
известува надлежниот орган за регистрација, кој на барање на клубот може да ја
изврши регистрацијата.
Фудбалер странски државјанин мора да има одобрен привремен или
постојан престој во Република Македонија во согласност со законските прописи.
Член 43
Фудбалер не може да се регистрира за клуб кој е член на друг национален
сојуз доколку претходно не добил меѓународен сертификат за трансфер, издаден од
страна на ФФМ.
ФФМ може да бара меѓународен трансфер сертификат од друг национален
сојуз за фудбалер кој сака да се регистрира за клуб на територијата на Република
Македонија, врз основа на барање на тој клуб и писмена согласност од фудбалерот,
кои мораат да бидат поднесени за време на преодниот рок.
Доколку фудбалери аматери од клубови од други национални сојузи се
регистрираат за клубови на територијата на Република Македонија, клубот за кој се
регистрира фудбалерот поднесува барање за издавање сертификат со кој
приложува писмена согласност на фудбалерот.
Клубовите кои сакаат да регистрираат професионален фудбалер, таквиот
фудбалер мора да го побараат преку ФИФА ТМС системот, затоа што
електронскиот меѓународен сертификат е задолжителен за трансфери на
професионални фудбалери.
По добивање на меѓународниот трансфер сертификат се издава одобрение
на клубот за регистрација на фудбалерот за кој побарал сертификат.
Член 44
Доколку во рок од 30 (триесет) дена од денот на упатување на барањето за
издавање меѓународен трансфер сертификат од страна на ФФМ, националниот
сојуз на клубот кој фудбалерот го напушта, не одговори на барањето, ФФМ ќе
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издаде привремена дозвола за регистрација на фудбалерот (провизорен
сертификат).
По истекот на рокот од 30 (триесет) дена, фудбалерот е должен под полна
материјална и кривична одговорност да достави писмена изјава до ФФМ дека се
наоѓа во статус на слободен фудбалер и дека не е под договор, како и фотокопија
од личната исправа за идентификација.
Привремената дозвола ќе стане стална по една година од денот кога ФФМ
го испратил барањето до сојузот во кој фудбалерот порано бил регистриран.
Комисијата за статус на фудбалери на ФИФА може да ја повлече
привремената дозвола, ако во меѓувреме, поранешниот национален сојуз достави
валидни причини поради кои не издал меѓународен сертификат за трансфер.
Член 45
Фудбалерите кои се регистрираат за клуб од друг национален сојуз,
поднесуваат барање за добивање дозвола до меѓународниот оддел на ФФМ, со која
приложуваат: исписница, брисовница, доказ за раскин на договор (за
професионални фудбалери), “пасош” на фудбалерот.
На основа на дозволата од меѓународниот оддел на ФФМ и барањето на
националниот сојуз на клубот за кој се регистрира фудбалерот, ФФМ издава
меѓународен сертификат за трансфер.

Член 46
Кога професионални фудбалери на клубови од други национални сојузи се
регистрираат за клубови на територија на ФФМ како аматери, клубот за кој се
регистрира фудбалерот поднесува барање за издавање сертификат со кој
приложува писмена согласност на фудбалерот.
По добивање на меѓународниот сертификат за трансфер, се издава
одобрение на клубот за регистрација на фудбалерот, кој побарал сертификат.
Член 47
Клубови на национални сојузи и фудбалери професионалци, врз основа на
Правилникот на ФИФА за статус и трансфер на фудбалери можат да склучуваат
договори за отстапување на фудбалер од еден клуб на друг, а отстапените
фудбалери можат да се регистрираат само во преоден рок.
Барањето на сертификати за фудбалери кои имаат договори за отстапување,
клубот мора да го изврши исклучиво преку ФИФА ТМС системот.
Условите за отстапување на фудбалери професионалци (траење на
обврските и условите за отстапување и сл.) ќе бидат уредени со склучување на
посебен писмен договор помеѓу двата клуба и фудбалерот кој е во прашање, со тоа
што, клубот кој го прифатил фудбалерот на основа на отстапување нема право да
го трансферира во трет клуб без писмено одобрение на клубот кој го отстапил и
согласност на фудбалерот во прашање.
По истекот на периодот на отстапување, кој може да биде најмалку 6 (шест)
месеци, меѓународен сертификат за трансфер ќе му се издаде на националниот
сојуз на клубот кој го отстапил фудбалерот на позајмица, преку ФИФА ТМС
системот.
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VI - МЕЃУНАРОДЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ТРАНСФЕР
Член 48
Областа за издавање ИТЦ е регулирана со соодветните одредби од
Правилникот на ФИФА за статус и трансфер на фудбалери.
За професионални фудбалери задолжителен е електронски меѓународен
сертификат за трансфер, кој се изработува во ФИФА ТМС системот.
Секој фудбалер регистриран за клуб кој припаѓа на еден сојуз нема право на
настап за клуб кој припаѓа на друг сојуз, освен ако поранешниот сојуз издал ИТЦ, а
новиот сојуз примил ИТЦ на специјалниот формулар на ФИФА.
Фудбалери регистрирани во еден сојуз можат да бидат регистрирани за нов
сојуз само во преодните рокови.
За фудбалери кои имаат помалку од 10 (десет) години, не е потребен ИТЦ.
По добивање на барање за издавање ИТЦ, ФФМ веднаш ќе побара од
соодветниот клуб писмено да ја извести ФФМ во форма на дозвола за заминување
во странство на фудбалерот или забрана за издавање на дозвола, со констатирање
на постоење на сите дисциплински санкции кои му се изречени на фудбалерот.
Надлежностите на сојузот и постапките за издавање на дозвола за
заминување на фудбалер во странство, ги пропишува Управниот Одбор на ФФМ,
со посебна одлука која ќе биде објавена во “Макфудбал”.
По добивање на писмена дозвола за заминување на фудбалер во странство
ФФМ издава ИТЦ, а на барање на новиот сојуз.
VII - ЗАШТИТА НА МАЛОЛЕТНИЦИ
Заштита на малолетни фудбалери при меѓународни трансфери
Член 49
Меѓународни трансфери на фудбалери се дозволени само ако фудбалерот
има повеќе од 18 (осумнаесет) години.
На ова правило ќе се применуваат следните пет исклучоци:
а) родителите на фудбалерот се преселуваат во земјата во која се
наоѓа новиот клуб, од причини кои не се поврзани со фудбал,
б) трансферот се одвива на територија на Европска унија (ЕУ) или на
Европскиот економски простор (ЕЕА), а фудбалерот има помеѓу 16 (шеснаесет) и
18 (осумнаесет) години. Во тој случај, минималните обврски кои треба да ги
исполни новиот клуб се:
- на фудбалерот мора да му обезбеди соодветно фудбалско
образование и/или тренирање во согласност со највисоките национални стандарди;
- на фудбалерот мора да му гарантира академско и/или училишно
и/или стручно образование и/или обука, покрај фудбалското образование и/или
тренирање, што ќе му овозможи на фудбалерот да ја продолжи својата кариера вон
фудбалот доколку престане професионално да игра фудбал;
- мора да организира се што е потребно за да му овозможи
старателство над фудбалерот на најдобар можен начин (оптималне услови за живот
во семејството во кое престојува или клубско сместување, одредување на ментор
итн.);
- по регистрацијата на таков фудбалер, сојузот што е во прашање
мора да достави докази дека ги исполнува горе наведените обврски;
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в) Местото каде што живее фудбалерот е оддалечено помалку од 50
км од државната граница, а клубот за кој фудбалерот сака да се регистрира во
соседниот сојуз исто така се наоѓа на оддалеченост помала од 50 км од таа граница;
Најголемата оддалеченост помеѓу местото на живеење на фудбалерот и клубските
простории изнесува 100 км; Во такви случаи, фудбалерот мора да продолжи да
живее на истото место, а двата сојузи што се во прашање мораат да дадат соодветна
согласност.
г) Фудбалерот ја напуштил својата земја на потекло без неговите
родители, од хуманитарни причини, заради закана по неговиот живот или слобода
од расни, верски, национални причини или поради припадност на одредена
социјална група или поради политичко мислење заради што од надлежните органи
има добиено најмалку привремен престој.
д) Фудбалерот е ученик кој привремено престојува во друга земја без
своите родители од академски причини со цел посетување на соодветна училишна
програма преку размена на програми. Регистрацијата на фудбалерот за новиот
клуб кој мора да биде само аматерски клуб без професионална екипа или било
каков линк со професионален клуб, трае до навршување на 18 годишна возраст или
до крајот на програмата/училишната година под услов програмата да не надмине 1
(една) година.
Одредбите од овој член ќе се применуваат и на секој фудбалер кој порано не
бил регистриран ниту за еден клуб и кој не е државјанин на земјата во која сака да
се регистрира по прв пат и не живеел таму во континуитет најмалку последните
пет години.
За секој меѓународен трансфер кој се врши во согласност со ставот 2. и за
секоја прва регистрација која се врши во согласност со ставот 3. потребна е
согласност на подкомисијата на ФИФА која за таа цел ја именува Комисијата за
статус на фудбалери на ФИФА доколку малолетникот има најмалку 10 години.
Молбата за добивање на согласност ја доставува сојузот кој сака да го
регистрира фудбалерот.
Поранешниот сојуз има можност да достави свое мислење.
Согласноста на подкомисијата на ФИФА мора да се обезбеди пред новиот
сојуз да поднесе барање за ИТЦ и/или пред првата регистрација.
Доколку клуб поднесе барање за регистрација на малолетник помлад од 10
години , асоцијацијата ќе го регистрира откако без никаков сомнеж ќе утврди дека
се исполнети сите услови од став 2 или е исполнето правилото на 5 години од став
3.
Под специјални околности, асоцијацијата може да побара од под-комисијата
на ФИФА, одлука со која се овозможува лимитиран исклучок за малолетници
LME, како што е опишано во член 19 од Правилникот за статус и трансфер на
фудбалери на ФИФА.
Дисциплинската комисија на ФИФА, во согласност со Дисциплинскиот
Код на ФИФА.може да изрече санкци на сите инволвирани заради непочитување на
оваа одредба и одредбите од член 19 од Правилникот за статус и трансфер на
фудбалери на ФИФА.
Член 50
(избришан со измени на правилникот објавени во МФ 17 / 23.04.2012)
VIII - СТАТУС НА ФУДБАЛЕРИТЕ
24

Commented [EM15]:
УО 30.07.2020 се додаваат две нови точки г и д на ставот 2

Commented [EM16]: УО 30.07.2020
на почеток од ставот 3 се менува зборот условите со зборот
одредбите и на крајот се додаваат зборовите „и не живеел
таму во континуитет најмалку последните пет години.“
Commented [EM17]: УО 30.07.2020
на крајот од ставот 4 се додаваат зборовите „ доколку
малолетникот има најмалку 10 години..“

Commented [EM18]: УО 30.07.2020 став 8 и 9 се бришат
Прекршувањето на оваа одредба се казнува од страна на
Дисциплинската комисија на ФИФА, во согласност со
Дисциплинскиот Код на ФИФА.
Покрај казните изречени на сојузот кој пропуштил да бара
согласност од подкомисијата, казни исто така можат да му
бидат изречени и на поранешниот сојуз, поради издавање ИТЦ
без согласност на подкомисијата, како и на клубовите кои
склучиле договор за трансфер на малолетен фудбалер.
I се додаваат три нови става 8,9,и 10
Доколку клуб поднесе барање за регистрација на малолетник
помлад од 10 години , асоцијацијата ќе го регистрира откако без
никаков сомнеж ќе утврди дека се исполнети сите услови од
став 2 или е исполнето правилото на 5 години од став 3.
Под специјални околности, асоцијацијата може да побара од
под-комисијата на ФИФА, одлука со која се овозможува
лимитиран исклучок за малолетници LME, како што е опишано
во член 19 од Правилникот за статус и трансфер на фудбалери на
ФИФА.
Дисциплинската комисија на ФИФА, во согласност со
Дисциплинскиот Код на ФИФА.може да изрече санкци на сите
инволвирани заради непочитување на оваа одредба и
одредбите од член 19 од Правилникот за статус и трансфер на
фудбалери на ФИФА.

Член 51
Фудбалери кои учествуваат во организиран фудбал имаат статус на аматери
или статус на професионалци.
Професионален фудбалер е фудбалер кој со клубот има договор во писмена
форма и за играње фудбал е платен повеќе од износот на трошоците кои стварно ги
направил по тој основ. Сите останати фудбалери се сметаат за аматери.
Фудбалерите со професионален статус можат да настапуваат во клубови кои
се натпреваруваат во Прва и Втора МФЛ во категоријата фудбал , во највисокиот
степен на натпреварување во категоријата мал фудбал и женски фудбал согласно
Правилникот за натпреварување на ФФМ.
Фудбалери аматери можат да бидат членови на секој клуб, без разлика на
степенот на натпреварување во кој учествува клубот.

Commented [EM19]: 09.06.2015
додадени нови ставови 3 и 4
Фудбалерите со професионален статус можат да настапуваат во
клубови кои се натпреваруваат во Прва и Втора МФЛ во
категоријата фудбал , во највисокиот степен на натпреварување
во категоријата мал фудбал и женски фудбал согласно
Правилникот за натпреварување на ФФМ.
Фудбалери аматери можат да бидат членови на секој клуб, без
разлика на степенот на натпреварување во кој учествува клубот.

Фудбалер аматер
Член 52
Фудбалер аматер е фудбалер кој нема склучено писмен договор за играње
фудбал со кој истиот е платен повеќе од износот на трошоците кои стварно ги
направил по тој основ.
На фудбалер аматер, клубот може да му ги надокнади вистинските трошоци
кои настанале за време на неговото учество во фудбалски активности, како што се:
патни и хотелски трошоци, трошоци за сместување и исхрана, трошоци за опрема,
осигурување и тренинзи, под услов со тоа да не се менува статусот на фудбалерот.

Commented [EM20]: 09.06.2015
- став 1 (Фудбалери аматери можат да бидат членови на секој
клуб, без разлика на степенот на натпреварување во кој
учествува клубот.) се брише и се додава како последен став на
член 51
- став 2(„Фудбалери аматери се фудбалери кои немаат склучено
писмен договор со клубот“.) станува став 1 се менува и гласи:
Фудбалер аматер е фудбалер кој нема склучено писмен договор
за играње фудбал со кој истиот е платен повеќе од износот на
трошоците кои стварно ги направил по тој основ.
- став 3 станува став 2

Член 53
Клубот е обврзан да ги осигура фудбалерите аматери од случаи на повреда
или болест, а кои се последица на играње натпревари, тренирање, како и за случаи
кои настанале за време на патување на натпревари и тренинзи и од натпревари и
тренинзи.
Повторно стекнување на аматерски статус
Член 54
Фудбалер регистриран како професионален фудбалер може повторно да се
регистрира како аматер, правото на настап како аматер го стекнува по истекот на
најмалку 30 (триесет) дена од датумот на неговиот последен натпревар на кој играл
како професионален фудбалер.
Никаква надокнада за тренинг не се плаќа при повторно стекнување на
статус аматер, освен по одредбите предвидени со табелата за обештетување на
клубови, донесена од страна на УО на ФФМ.
Доколку фудбалерот повторно се регистрира како професионален фудбалер
во рок од 30 (триесет) месеци од повторното стекнување на статус аматер, неговиот
нов клуб е должен да плати надокнада за тренинг и развој на фудбалерот во
согласност со одредбите за тренинг компензација.
Престанок на активности
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Commented [EM21]: Со одлука на ОИ 30.05.2017 ,
- се менува став1,по зборот аматер се додава запирка и
зборовите “правото на настап како аматер го стекнува “ МФ 23
од 07.06.2017

Член 55
Професионални фудбалери кои ја завршуваат својата кариера по истекот на
своите договори и аматери кои престануваат да играат фудбал, остануваат да бидат
регистрирани во сојузот во кој припаѓа нивниот последен клуб, во период од 30
(триесет) месеци.
Наведениот период започнува на денот кога фудбалерот последен пат
настапил за својот клуб на некој официјален натпревар.
Професионален фудбалер
Член 56
Професионален фудбалер е фудбалер кој со клубот има склучено договор за
професионално играње и на кој фудбалот му е занимање, за плата и други
надокнади утврдени со договорот.
Професионалниот фудбалер има статус на работник во работен однос и
мора да биде осигуран од страна на клубот за случаи кои се последица на несреќен
случај за време на спортските активности, а кои се последица на играње
натпревари, тренирање како и за случаи кои се случиле на патувањата на
натпревари и тренинзи или од натпревари и тренинзи.
Професионален договор може да склучи фудбалер со наполнети
16(шеснаесет) години.
Клубот, чиј член е фудбалерот аматер кој наполнил шеснаесет години, има
право на фудбалерот до последниот ден пред почнување на првиот нареден
преоден рок (летен или зимски) прв да му понуди потпишување на професионален
договор.
Понудата за потпишување на професионален договор се објавува во
Макфудбал.
Фудбалерот кој наполнил 16 (шеснаесет) години и кој добил понуда за
потпишувањето на професионален договор може да ја прифати или одбие понудата
за потпишување на професионалниот договор.
Доколку фудбалерот од претходниот став го одбие потпишувањето на
професионалниот договор има обврска да остане во клубот како аматер 1(една)
година од денот кога наполнил (16) шеснаесет години.
Фудбалерот може да замине од клубот и пред истекување на периодот
наведен во претходниот став доколку клубот му издаде исписница.
Член 56а
Фудбалерот има право на надоместок за потпис на договорот од клуб во
клуб а исто така и клубот има право на обештетување по спогодба.
Професионалниот фудбалер сите права и обврски од работниот однос ги
остварува во спортскиот клуб со кој има склучено договор за работа во согласност
со закон.
Член 57
На професионален фудбалер, кој не игра поради повреда, не може
еднострано да му се раскине договорот додека трае медицинската рехабилитација.
Тој фудбалер останува член на клубот и до истекот на договорот има право
на заработка и на сите осигурувања.

Commented [EM22]: одл. УО 2015 09 06
- ставовите 3,4,5,6 и 7 се бришат, стапува на сила ЛПР 2016
година
(3)Во смисла на одредбите од Правилникот на ФИФА за статус и
трансфер на фудбалери и одредбите од овој Правилник,
фудбалер кој со клубот има склучен стипендиски договор за
играње има статус на професионален фудбалер.
(4)Најголема висина на стипендија се утврдува во висина на
просечен личен доход во републиката во стопанството
пресметано во изминатото тромесечие, а најмала е 30% од
просечниот личен доход.
(5)Фудбалер кој наполнува 15 годишна возраст мора да склучи
стипендиски договор каде што е регистриран во клубот во колку
клубот му понуди таков договор. Клубот е должен тоа да го
стори до последниот ден пред почнување на првиот нареден
преоден рок (летен или зимски) од денот на наполнување на 15
години.
(6)Во колку клубот тоа не го стори фудалерот може да склучи
договор за стипендирање со друг клуб со негово преоѓање во
друг клуб.
(7)Фудбалерот на кого му е понуден договор за стипендирање
во предвидениот рок а не го прифати не може да се регистрира
за друг клуб во рок од 2 две години од денот на наполнување на
15 години. Единствено може да премине ако досегашниот клуб
му даде исписница.
- се бришат ставовите од 8-15
(8)Фудбалер кој наполнува 16 годиншна возраст мора да склучи
прв професионален договор со клубот каде е регистриран во
колку клубот му понуди таков договор.
(9)Клубот е должен да го стори тоа до последниот ден пред
почнување на првиот нареден преоден рок (летен или зимски)
од денот на наполнување на 16 години на фудбалерот. Во колку
клубот не го стори тоа, фудбалерот може да склучи договор со
друг клуб во кој ќе премине.
(10)Фудбалерот на кого му е понудено склучување на
професионален договор во предвидениот рок а не го прифати
не може да премине во друг клуб 2 години од денот кога
наполнил 16 години. Единствено овој фудбалер може да
премине предвремено во друг клуб ако досегашниот клуб му
издаде исписница.
(11)Понудата на договорот мора да биде објавена во
Макфудбал.
Фудбалер на кого му истекува договорот за стипендирање
мора да склучи професионален договор во својот клуб ако таков
му е понуден.
Клубот е должен да го стори тоа до последниот ден пред
почетокот на првиот нареден преоден рок – летен или зимски
од денот на истечениот стипендиски договор.
Во колку клубот тоа не го стори фудбалерот може да склучи
договор со друг клуб кога ќе премине.
Ако фудбалерот не потпише таков договор истиот не може да
замине во рок од 2 години од денот на истекување на
стипендискиот договор.
Commented [EM23]: одл. УО 2015 09 06
- нови ставови 3-8
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Професионален фудбалер кој одбил рехабилитација ги нема правата од
претходниот став на овој член.
IX – ДОГОВОРИ
Член 58
Професионален фудбалер од категоријата фудбал може да склучи договор
со клуб од Прва и Втора МФЛ.
Клуб од Прва МФЛ мора да склучи професионални договори со најмалку
12(дванаесет) фудбалери.
Клуб од Втора МФЛ може да склучи професионални договори со најмногу
5(пет) фудбалери.
Клубовите од највисокиот степен на натпреварување во категоријата мал
фудбал и женски фудбал можат да склучат професионални договори со најмногу
5(пет) фудбалери.
Член 59
Професионален договор може да се склучи најмногу за период од 5(пет)
години а најмалку до крајот на натпреварувачката сезона, односно договорите
можат да бидат склучени на временски периоди од шест месеци, една година, една
година и шест месеци, две години, две години и шест месеци, три години, три
години и шест месеци, четири години, четири години и шест месеци и пет години.
Завршувањето на договорот по правило е секогаш до преоден рок.
Фудбалери помлади од 18 (осумнаесет) години не можат да потпишуваат
професионален договор со рок на важност подолг од 3 (три) години.
Доколку договорот се склучува со фудбалер кој нема навршено 18
(осумнаесет) години, договорот покрај фудбалерот, задолжително го потпишува и
неговиот родител или старател.
Член 60
Договорот се склучува, спогодбено се раскинува и се регистрира во
надлежниот ОФС за регистрација на фудбалерот, во присуство на фудбалерот,
овластените претставници на клубот и ОФС.
Договорите се верификуваат од страна на надлежно тело за верификација
кое задолжително ги објавува во „Макфудбал“, со денот на објава договорот
произведува правно дејство.
Договорот за професионално бавење со фудбал се објавува по извршената
верификација и приложен соодветен документ од кој е видливо дека работниот
однос е заснован.
Договорите склучени спротивно на одредбите на овој член ќе се смета дека
воопшто не се склучени и истите не произведуваат права и обврски за договорните
страни во фудбалската организација.
Договорите можат да се раскинат на штета на една од договорните страни
(на штета на клубот или фудбалерот, утврдување на апсолутна ништавност на
договорот и сл.), а конечната одлука за раскинот на договорот задолжително се
објавува во „Макфудбал“.
Член 61
Договорите се склучуваат и спогодбено се раскинуваат во надлежниот ОФС
во кој припаѓа клубот, во 5 (пет) примероци.
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Commented [EM24]: УО 2015 06 09
цел член 58 се менува
- ставовите од 1-5 се бришат , се додаваат 4 нови става ( членот
има 4 става)
(1)Професионален фудбалер може да склучи со клуб договор за
професионално играње или стипендиски договор (во
понатамошниот текст: договори).
(2)Стипендиски договори можат да склучуваат клубови од Прва,
Втора и Трета МФЛ, а професионални договори само клубовите
од Прва МФЛ.
(3)Професионален договор може да се склучи со фудбалер кој
има навршени 16 (шеснаесет) години од животот.
(4)Стипендиски договор може да се склучи со фудбалер кој има
навршено 15 (петнаесет) години од животот и не може да трае
подолго од 23 (дваесет и три) години од животот.
(5)Одредбите во стипендискиот договор кои се спротивни со
претходниот став на овој член се ништовни.
Commented [EM25]: УО 2015 06 09
став 4 се брише:
(4) Стипендиските договори се склучуваат на време од 2 (две)
години. Ниту една одредба која се однесува на подолг период
нема да биде признаена.
- ставот 5 станува став 4
УО 09.05.2019
Се врши измена и дополнување на став 1(еден ) на член 59, на
начин што зборовите со кои почнува ставот „ Минимално
траење на договор е периодот помеѓу два преодни рокови, а
најдолгото траење на договор е 5 (пет) години, односно “, се
менуваат со зборовите:
„ Професионален договор може да се склучи најмногу за
период од 5(пет) години а најмалку до крајот на
натпреварувачката сезона, односно договорите “,

Надлежните органи можат да го заверат само оној договор кој што уредно е
потпишан од страна на сите субјекти и ако секоја страница од договорот е уредно
потпишана од страна на фудбалерот и овластениот претставник на клубот.
Потпис ставен на договор, не може еднострано да се повлече.
Член 62
Договорите по правило се склучуваат во преоден рок.
Договори можат да се склучуваат и вон преоден рок под условите
предвидени во членот 27. од овој Правилник.
По исклучок Управниот одбор на ФФМ може да донесе одлука со која му се
дозволува на клубот да склучи договор надвор од преоден рок со фудбалер член на
клубот доколку тоа е неопходно за одржување на интегритетот на
натпреварувањето.
Посебни одредби кои се однесуваат на професионални фудбалери кои
настапуваат во женска конкуренција

Commented [EM26]: 2015 06 09 УО
- во став 2се става точка по зборот: „Правилник“ и се бришат
зборовите „а времетраењето на таков договор почнува да тече
од првиот нареден преоден рок“.

Commented [EM27]: УО 22.10.2021
нови одредби од 62 а – 62 ѓ

Член 62а
Бременоста, породилното отсуство или користењето на правата кои
произлегуваат од мајчинството генерално, не смеат да бидат условени со одредбите
на професионалниот Договор склучен помеѓу клубот и фудбалерот кој настапува
во женска конкуренција.
Доколку клубот еднострано го раскине професионалниот договор со
фудбалерот поради бременост, забременување, породилно отсуство или
користењето на правата кои произлегуваат од мајчинството генерално, ќе се смета
дека Договорот е раскинат од страна на клубот без оправдана причина, ќе се
претпостави освен доколку не се докаже спротивното дека причина за
едностраното раскинување на договорот од страна на клубот за време на
бременост, забременување и породилно отсуство на фудбалерот е резултат на
наведената состојба.

Commented [EM28]: УО 22.10.2021 нова одредба

Член 62б
Кога Договорот е раскинат поради бременост на фудбалерот(таа),
забременување, породилно отсуство, клубот треба да го обештети фудбалерот
имајќи ги во предвид следните принципи-ситуации:
- доколку фудбалерот по предвреме раскинатиот договорот не склучил договор со
нов клуб, висината на надоместокот (како генерално правило) ќе се пресметува во
зависност од преостанатото време на договорот;
- доколку во периодот во кој се очекува донесување на одлука, фудбалерот склучи
нов договор, од надоместокот што стариот клуб треба да го исплати за времето кое
преостанало по предвреме раскинатиот договор се одбива надоместокот кој
фудбалерот треба да го добие по новиот договор за периодот од склучување до
носење на одлуката;
И во двете погоренаведени ситуации на фудбалерот му следи дополнителен
надоместок еквивалентен на 6 месечни плати согласно предвреме раскинатиот
договор.
Доколку на национално ниво во согласност со националното законодавство
е склучен колективен договор помеѓу претставници на работодавачите (клубовите)

Commented [EM29]: УО 22.10.2021
нова одредба
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и работниците (фудбалерите) а погоренаведените ситуации се различно уредени во
колективниот договор, ќе се применуваат одредбите на колективниот договор.
Член 62в
Покрај обврската за исплата на надоместок , на клубот кој еднострано го
раскинал договорот со фудбалерот (таа) поради бременост, забременување,
породилно отсуство или користењето на правата кои произлегуваат од
мајчинството генерално, ќе му се изрече и спортска санкција забрана за
регистрација на фудбалери во времетраење на 2 цели и последователни преодни
рока независно дали трансферот е национален или меѓународен.
Клубот може да регистрира нови фудбалери исклучиво по истекот на
спортската санкција за забрана на регистрација на фудбалери на двата
последователни преодни рока, исклучоците од член 27 и 27а не се дозволени.
Со спортската санкција од став1 на овој член на клубот кумулативно може
да му се изрече и парична казна.

Commented [EM30]: УО 22.10.2021
нова одредба

Член 62г
За времетраење на бременоста имајќи го во предвид времетраењето на
договорот фудбалерот(таа):
а) има право да продолжи со спортски активности во клубот (играње и
тренирање) следејќи ги притоа напатствијата на избраниот гинеколог и независен
медицински професионалец избран со консензус од страна на играчот и клубот
дека продолжувањето со спортски активности е безбедно. Во ваков случај клубот
има обврска да ја почитува одлуката на фудбалерот и изготви и спроведе план за
безбедно извршување на спортските активности имајќи ги како приоритет
здравјето на фудбалерот и здравјето на нероденото дете.
б) има право алтернативно да извршува други работи и работни задачи за
својот клуб доколку избраниот гинеколог утврди дека не е безбедно за нејзиното
здравје да продолжи со спортски активности или доколку фудбалерот избере да не
продолжи со спортски активности. Во ваков случај клубот има обврска да ја
почитува одлуката на фудбалерот и заедно со фудбалерот да изготви и спроведе
план за алтернативно извршување на други работни задачи. Фудбалерот има право
за извршување на алтернативните работни задачи да ја прима целата плата
утврдена во Професионалниот договор до заминување на породилно отсуство.
в) има право самостојно во согласност со позитивните законски прописи да
го отпочне и заврши породилното отсуство имајќи го во предвид утврденото
времетраење на породилното отсуство.
Секој клуб кој врши притисок на фудбалерот за времето на започнување и
времетраењето на породилното отсуство ќе биде санкциониран од надлежниот
дисциплински орган и/или Дисциплинскиот комитет на ФИФА.
г) има право по завршување на породилното отсуство да се врати на
спортските активности во клубот (играње и тренирање) следејќи ги притоа
напатствијата на избраниот гинеколог и независен медицински професионалец
избран со консензус од страна на играчот и клубот дека враќањето на спортски
активности е безбедно. Во ваков случај клубот има обврска да ја почитува
одлуката на фудбалерот реинтегрирајќи го фудбалерот во спортските активности и
обезбедувајќи му соодветна тековна медицинска заштита.
Фудбалерот има право по враќање на спортските активности да ја прима
платата утврдена во цел износ.

Commented [EM31]: УО 22.10.2021
нова одредба
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Член 62д
Фудбалерите во женска конкуренција имаат право на породилно отуство за
времетраење на Професионалниот договор со клубот со надомест во висина од 2/3
од висината на платата која ја добивале согласно договорот.
Доколку со националното законодавство и/или колективен договор се
договорени подобри услови од наведените во претходниот став апликативни ќе
бидат подобро договорените услови.

Commented [EM32]: УО 22.10.2021
нова одредба

Член 62ѓ
На фудбалерот (таа) вратен од породилно отсуство за време на извршување
на спортските активности во клубот, клубот треба да му овозможи да го дои или
врши измолзување за своето новороденче, за таа цел клубот треба да обезбеди
соодветен простор во согласност со законските прописи или колективниот договор.

Commented [EM33]: УО 22.10.2021
нова одредба

Член 63
УО на ФФМ ги утврдува обрасците за договорите за професионално бавење
со фудбал кои содржат минимум услови кои не смеат да се менуваат.
Обрасците на договорите од претходниот став на овој член, УО на ФФМ ги
објавува во „Макфудбал“.

Commented [EM34]: одлука УО 09.06.2015 , на сила од ЛПР
2016
- во став 1, по зборот „фудбал“ се бришат зборовите: „и
стипендиските договори“

Регистер на професионални фудбалери
Член 64
Фудбалери кои склучуваат или раскинуваат договори за професионално
играње се запишуваат во посебен регистар кој го води надлежниот орган за
регистрација.
Одржување стабилност на договорот
Почитување на договорот
Член 65
Договорот помеѓу професионалниот фудбалер и клубот престанува да важи:
- со истекот на рокот на кој е склучен,
- со спогодбено раскинување на договорните страни,
- со прогласување на договорот за ништовен,
- со раскинување на договорот по вина на една од договорните страни,
- како и во сите други случаи предвидени со закон кога престануваат сите
правни дејствија.
Договор не може да се раскине во текот на натпреварувачката сезона, освен
во случаи предвидени со овој Правилник.
Доколку клуб по завршеток на натпреварувачката сезона преоѓа во степен
на натпреварување каде по одредбите од овој Правилник не е задолжително
склучување договори, сите склучени договори помеѓу тој клуб и фудбалерите
престануваат да важат.
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Commented [EM35]: Одлука КИ 14.06.2016
- во став 3 ,втор ред, зборот „дозволено“ се менува со
зборот„задолжително“

Член 65а
Клубовите треба да ги исполнуваат своите финансиски обврски кон
играчите и други клубови во согласност со условите наведени во договорите
потпишани со нивните професионални играчи и во договорите за трансфер.
Секој клуб за кој е утврдено дека доцни во исплатата повеќе од 30 дена
независно од уреденоста во договорот (without a prima facie contractual basis) може
да биде санкциониран во согласност со став 4 подолу.
За еден клуб да се смета дека има задоцнети обврски во смисла на овој член,
кредиторот (играчот или клубот) мора процедурално во писмена форма да го
известил клубот што должи и да му дал рок од најмалку десет дена за исполнување
на финансиската обврска/и.
Во рамките на опсегот на нивната надлежност (дефинирана во член 22 во
врска со со член 23 и 24 од Правилникот на ФИФА за статус и трансфер на
фудбалери), следните тела на ФИФА - Комитетот за статус на играчи (Player’s
Status Committee или судијата поединец (single judge), Комората за решавање
спорови( Dispute Resolution Chamber- DRC) или нејзиниот судија поединец(DRC
judge) и Дисциплинската комисија на ФФМ , може да ги изречат следните санкции:
а) предупредување;
б) опомена;
в) парична казна;
г) забрана за регистрирање нови играчи, домашни (со македонско државјанство)
или странци (со државјанство различно од македонското), во период од еден или
два цели и последователни преодни рока;
Санкциите предвидени во став 4 погоре може да се применуваат
кумулативно.
Повторен прекршок ќе се смета за отежнувачка околност за што се изрекува
потешка казна.
Извршувањето на санкцијата - забрана за регистрација во согласност со став
4,г) погоре, може да биде суспендирано и заменето од страна на надлежно тело со
условна санкција во период од шест месеци до две години.
Доколку клубот на кој санкцијата забрана за регистрација му е суспендирана
и условно ја издржува , изврши уште еден прекршок за време на условниот период,
суспензијата автоматски се повлекува , забраната за регистрација повторно стапува
на сила и и се додава на санкцијата изречена за новиот прекршок.
Условите на овој член не влијаат на примената на дополнителните мерки
предвидени со член 17(од Правилникот на ФИФА за статус и трансфер) в.в со член
69 од овој Правилник во случај на едностран раскин на договор.
Спогодбено раскинување на договор
Член 66
Договор може спогодбено да се раскине за време на натпреварувачката
сезона во согласност со членот 60. од овој Правилник.
Раскинување на договорот од оправдани причини
Член 67
Договорните страни можат да го раскинат договорот без никакви последици
(плаќање на обештетување или изрекување на спортски санкции во случај да
постои оправдана причина.
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Commented [EM36]:
29.03.2016
- во став 4 , пред зборовите „може да ги изречат следните
санкции“ се додава :
„ и Дисциплинската комисија на ФФМ ,“

Раскинување на договорот од оправдани причини, договорните страни
можат да бараат во било кое време од натпреварувачката сезона.
Постоењето на оправдани причини ќе се утврдат во согласност со
аргументите за секој посебен случај.
Оправдана причина за раскинување на договор од едната страна е вообично
последица на кршење на договорот од другата страна.
Основно правило за раскинување на договор од оправдани причини е кога
се работи за кршење на договорните одредби и тоа да траело најмалку три месеци.
Во случај надлежниот орган да утврди оправдана причина, страната која го
раскинува договорот од оправдни причини, не е должна да плати обештетување и
не треба да трпи спортски санкции.
Договорната страна која е одговорна за раскинување на договорот должна е
да плати обештетување за штетите претрпени како последица на предвременото
прекинување на договорот и можат да бидат изречени спортски санкции.
Раскинување на договор од спортски оправдани причини
Член 68
Професионален фудбалер може да бара раскинување на договорот пред
истекот на рокот на важност на истиот од оправдани спортски причини, ако се
работи за афирмиран професионалец кој во натпреварувачката сезона настапил на
помалку од 10% од официјалните натпревари на својот клуб.
При проценка на таквите случаи, предвид ќе се земат околностите во кои се
наоѓа фудбалерот, а спортски оправданата причина ќе се рагледува од случај до
случај.
Во случаите од претходниот став на овој член спортски санкции не се
изрекуваат, а надокнада за раскинување на договорот може да се исплати.
По овој основ професионален фудбалер може да раскине договор само во
рок од 15 (петнаесет) дена од датумот на последниот официјален натпревар во
натпреварувачката сезона, на клубот за кој фудбалерот бил регистриран.
Раскинувањето на договорот по овој основ не го исклучува правото на
клубот за надокнада за обука и развој на фудбалерот.
Последици од раскинување на договор без оправдана причина
Член 69
При раскинување на договор без оправдана причина со еднострана изјава на
волја, фудбалерот го известува клубот, ОФС и ФФМ во рок од 15 (петнаесет) дена
од последниот официјален натпревар во сезоната (вклучувајќи го и националниот
куп) на клубот за кој фудбалерот е регистриран.
При раскин на договор без оправдана причина, страната која го прекршила
договорот плаќа обештетување.
За висината на обештетувањето одлучува надлежно тело земајќи ги во
предвид прописите на ФФМ, позитивните законски прописи во РМ како и сите
останати објективни критериуми кои ги вклучуваат но не се ограничуваат на
наградите и другите бенефиции на кои фудбалерот имал право согласно
постоечкиот договор, преостанатото време до истекот на договорот до најмногу пет
години, трошоците и износите кои поранешниот клуб ги исплатил (за време на
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Commented [EM37]: УО 09.06.2015
се менува целиот член на начин што се бришат сите одредби и
се додаваат нови 15 става .
Се брише:
Ако договор се раскине без оправдана причина, се применуваат
следните одредби:
а) Во сите случаи, страната која го прекршила договорот плаќа
обештетување.
За прекршување на договорот ќе биде пресметано земајќи ги
предвид прописите на ФФМ, домашното законодавтсво, како и
сите други објективни критериуми.
Овие критериуми посебно ќе ги вклучуваат наградите и другите
бенефиции на кои фудбалерот имал право согласно постоечкиот
договор, преостанатото време до истекот на договорот до
најмногу пет години, трошоците и износите кои поранешниот
клуб ги исплатил (за време на траењето на договорот), како и
дали прекршувањето на договорот настанало во рамките на
заштитениот период (види дефиниција за заштитен период).
б) Правото на обештетување не може да се пренесе на трето
лице.
Ако од професионалниот фудбалер се бара да плати
обештетување, фудбалерот и неговиот нов клуб ќе бидат
заеднички и одвоено одговорни за плаќање на обештетувањето.
Износот на обештетувањето може да биде одредено во
договорот.
в) Освен обврската да го плати обештетувањето, ќе бидат
изречени спортски санкции на секој фудбалер за кој ќе се утврди
дека го прекршил договорот за време на заштитетниот период.
Оваа спортска санкција ќе биде забрана за настап на официјални
натпревари во траење од 4(четири) месеци.
Во случај на отежнителни околности, забраната ќе трае 6 (шест)
месеци.
Во сите случаи, овие спортски санкции ќе стапат на сила од
почетокот на наредната сезона на новиот клуб.
Еднострано кршење на договорот без оправдани причини или
спортски оправдана причина по заштитениот период, нема да
предизвика изрекување на спортски санкции.
Меѓутоа, дисциплински мерки можат да бидат изречени поради
неизвестување за раскинот во рок од 15 (петнаесет) дена од
последниот официјален натпревар во сезоната (вклучувајќи го и
националниот куп) на клубот за кој фудбалерот е регистриран.
Заштитениот период започнува повторно кога, при обнова на
договорот, се продолжува претходниот договор.
г) Освен обврската да плати обештетување, спортски санкции ќе
му бидат изречени и на секој клуб за кој ќе се утврди дека го
кршел договорот или го наведувал фудбалерот да го крши
договорот за време на заштитениот период.
Ќе се претпостави дека, освен ако не се утврди спротивното,
секој клуб кој ангажира професионален фудбалер кој го
раскинал својот договор без оправдана причина, го наведувал
тој фудбалер да направи прекршок.
На клубот ќе му биде забрането да регистрира било какви нови
фудбалери, во два преодни рока.
д) Секое лице кое е обврзано да ги почитува Статутот и
прописите на ФФМ, односно Статутот и прописите на ФИФА, кое
се однесува на начин со кој наведува на кршење на договор
помеѓу професионален фудбалер и клуб, со цел олеснување на
трансфер на фудбалерот, се казнува согласно Дисциплинскиот
Правилник на ФФМ.

траењето на договорот), како и дали прекршувањето на договорот настанало во
рамките на заштитениот период (види дефиниција за заштитен период).
Правото на обештетување не може да се пренесе на трето лице.
Износот на обештетувањето може да биде определено во договорот.
Освен обврската да го плати обештетувањето, на секој фудбалер за кој ќе се
утврди дека го прекршил договорот за време на заштитениот период ќе му бидат
изречени спортски санкци - забрана за настап на официјални натпревари во траење
од 4(четири) месеци а во случај на отежнителни околности, забраната ќе изнесува
6 (шест) месеци.
Фудбалерот на кој му се изречени спортски санкции истите ги издржува од
почетокот на наредната сезона на новиот клуб.
Еднострано кршење на договорот без оправдани причини или спортски
оправдана причина по заштитениот период нема за последица изрекување на
спортски санкции.
Против фудбалерот можат да бидат изречени дисциплински санкции
доколку во рок од 15 (петнаесет) дена од последниот официјален натпревар во
сезоната (вклучувајќи го и националниот куп) на клубот за кој фудбалерот е
регистриран не испрати известување за едностраниот раскин на договор без
оправдана причина.
При продолжување или обнова на договорот, заштитениот период започнува
повторно.
Доколку се донесе одлука
професионалниот фудбалер да плати
обештетување, фудбалерот и неговиот нов клуб ќе бидат заеднички и одвоено
одговорни за плаќање на обештетувањето.
Освен обврската да плати обештетување, спортски санкции ќе му бидат
изречени и на секој клуб за кој ќе се утврди дека го кршел договорот или го
наведувал фудбалерот да го крши договорот за време на заштитениот период.
Ќе се претпостави,освен ако не се утврди спротивното, дека секој клуб кој
ангажира професионален фудбалер кој го раскинал својот договор без оправдана
причина, го наведувал тој фудбалер да направи прекршок.
На клубот од претходниот став ќе му биде забрането да регистрира
фудбалери во времетраење од два преодни рока.
Секое лице (обврзано да ги почитува Статутот и прописите на ФФМ,
односно Статутот и прописите на ФИФА) кое се однесува на начин со кој наведува
на кршење на договор помеѓу професионален фудбалер и клуб со цел олеснување
на трансфер на фудбалерот се казнува согласно Дисциплинскиот Правилник на
ФФМ
Посебни одредби кои се однесуваат на договоритe помеѓу професионални
фудбалери и клубови
Член 70
Доколку посредник бил вклучен во склучување на договорот, неговото име
мора да биде наведено во тој договор.
Клуб кој има намера да склучи договор со професионален фудбалер мора за
тоа во писмена форма да го извести клубот во кој фудбалерот моментално игра,
пред да стапи во преговори со него.
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Професионален фудбалер може слободно да преговара со друг клуб само
ако неговиот договор со клубот во кој моментално игра, истекол или истекува во
рок од 6 (шест) месеци.
Секоја повреда на оваа одредба ќе се санкционира на соодветен начин.
Полноважноста на договорот не може да се услови со позитивен лекарски
преглед и/или добивање на работна дозвола.
Ако професионален фудбалер склучи повеќе од еден договор кои се
однесуваат на ист период, ќе се применуваат одредбите од делот кој говори за
одржување на стабилност на договорите.
Влијание на трета страна на клубовите
Член 71
Ниту еден клуб нема да пристапи кон договор кој и овозможува на било која
друга страна на тој договор или било која трета страна да добие можност да влијае
на независноста, политиката или учинокот на екипите на тој клуб, а по прашања
кои се во врска со вработување или трансфер.
Дисциплинската комисија на ФФМ ќе изрече дисциплински мерки на
клубовите кои не ги почитуваат обврските наведени во овој член.
Член 72
Договорите помеѓу фудбалер и клуб престануваат да важат во согласност со
членот 65 од овој Правилник.
Одлука за раскинување на договор на штета на една од договорните страни
не може да се донесе доколку раскинот на договорот се бара на основа на писмена
согласност на клубот и фудбалерот.
Одредени одредби од договорот или договорот во целост е ништовен,
доколку е склучен спротивно на одредбите на овој Правилник или општите акти на
ФФМ, за што одлука носи надлежниот орган на ОФС, врз основа на барањето на
фудбалерот или клубот.
Член 73
Врз основа на барањето на фудбалер или клуб за раскин на договор,
надлежниот орган на ФФМ ќе донесе одлука за раскинување на штета на клубот
кога ќе утврди дека постои прекршување на договорот од страна на клубот:
доцнење во исплатата на месечниот личен доход или стипендија, достасани рати од
договорните обврски, уплатите во ПИОМ и сите останати обврски предвидени со
договорот за период подолг од 3 (три) месеци или по вина на фудбалерот поради
неисполнување на договорните обврски.
Конечната одлука за раскинување на договорот по вина на една од
договорните страни, задолжително се објавува во „Макфудбал“.
X – НАДОКНАДА НА ТРОШОЦИ ВЛОЖЕНИ
ФУДБАЛЕРОТ И МЕХАНИЗАМ НА СОЛИДАРНОСТ

ВО

РАЗВОЈ

НА

Надокнада на трошоци вложени во равој на фудбалерот
Член 74
За трансфери на територијата на ФФМ, надокнадата на трошоците вложени
во развој на фудбалерот, како и условите за нивно извршување ги одредува УО на
ФФМ со посебна одлука.
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За меѓународни трансфери, се применуваат одредбите од Правилникот на
ФИФА за статус и трансфер на фудбалери.
XI – ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ФУДБАЛЕРИ ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ ТИМОВИ
Член 75
Клубовите се обврзани да ги ослободат своите регистрирани фудбалери за
репрезентативните тимови на земјата за која фудбалерот има право на настап на
основа на својата националност, доколку се повикани од страна на соодветниот
сојуз.
Секој договор помеѓу фудбалерот и клубот кој се коси со претходно
наведеното е забранет.
Ослободувањето на фудбалери под условите од ставот 1. на овој член е
задолжително за натпреварите кои се наоѓаат во координираниот календар за
меѓународни натпревари.
Исто така клубовите се должни да ги ослободат фудбалерите врз основа на
посебна одлука на Извршниот Комитет на ФИФА, УО на ФФМ и за сите
квалификациски и финални натпреварувања на УЕФА (У-15, У-17, У-19, У-21) и
ФИФА (У-16,У-18, У-20) на кои настапуваат селекциите на ФФМ, кои се играат
надвор од координираниот календар за меѓународни натпревари.
Повикот и временскиот период за ослободување на фудбалери за
пријателски, квалификациски и натпревари на финален турнир во организација на
ФИФА и УЕФА и др. е утврден со Правилникот на ФИФА за статус и трансфер на
фудбалери и одредбите од овој Правилник.
Финансиски одредби и осигурување
Член 76
Клуб кој ослободува фудбалер во согласност со одредбите од ова поглавје,
нема право на финансиско обештетување.
Сојузот кој го повикува фудбалерот ќе ги сноси трошоците за патување на
фудбалерот, настанати како резултат на повикување на истиот.
Клубот за кој фудбалерот што е во прашање е регистриран ќе биде
одговорен за неговото осигурување од болести и несреќи за време на целиот
период на негово ослободување.
Ова осигурување мора да се однесува и на секоја повреда која фудбалерот ја
претрпел за време на меѓународен натпревар (натпревари) за кој бил ослободен.
Повредени фудбалери
Член 77
Фудбалер кој поради повреда или болест не е во можност да го испочитува
повикот, ќе прифати на барање на ФФМ да подлегне на медицински преглед од
страна на доктор по избор на ФФМ.
Забрана за играње
Член 78
Фудбалер кој е повикан од страна на ФФМ за еден од нејзините
репрезентативни тимови нема право, без одобрение на ФФМ, да игра за клубот за
кој е регистриран, за време на периодот за кој е ослободен или требало да биде
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ослободен во согласност со одредбите на овој Правилник, односно Анексот 1 од
Правилникот на ФИФА за статус и трансфер на фудбалери.
Забраната за играње за клубот ќе биде продолжена за 5 (пет) дена во случај
фудбалерот од било која причина не сака или не е во можност да го испочитува
повикот.
Дисциплински мерки
Член 79
Прекршување на било која од овие одредби наведени во овој Правилник и
Анексот 1 од Правилникот на ФИФА за статус и трансфер на фудбалери, ќе
резултира со изрекување на дисциплински мерки.
Ако клуб одбие да ослободи фудбалер или пропушти да го направи тоа
спротивно на одредбите на овој Правилник и Анексот 1 од Правилникот на ФИФА
за статус и трансфер на фудбалери, Дисциплинската комисија на ФФМ, сите
натпревари на клубот за кој настапува фудбалерот што е во прашање, ќе ги
прогласи за изгубени за тој клуб.
За секој натпревар кој се игра по куп систем ќе се смета дека е добиен од
страна на противничката екипа, без разлика на резултатот.

XII - ВЕРИФИКАЦИЈА И ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕГИСТРАЦИЈА
Верификација
Член 80
Комисијата за регистрација на надлежниот ОФС е должна во рок од 8 (осум)
дена од денот на приемот на документацијата, да донесе одлука со која барањето за
регистрација на фудбалерот се прифаќа или се одбива.
Во случај на одбивање на барањето на клубот за регистрација на фудбалер,
Комисијата за регистрација на надлежниот ОФС е должна во рок од 8 (осум) дена
од денот на донесување на одлуката за одбивање на барањето за регистрација, на
клубот да му ја достави одлуката со причините за негово одбивање
Надлежниот ОФС за регистрација на фудбалери, е должен до надлежното
тело за верификација на реистрациите на фудбалери на ФФМ да достави комплетна
оригинална документација најдоцна до вторник во тековната недела, врз основа на
која се внесени податоците во единствениот информатички систем за регистрација
на ФФМ КОМЕТ, поради верификација на истите.
Регистрација на фудбалер нема да биде верификувана се додека не се
приложи доказ за извршена обврска по однос на надоместок за премин, односно
друг вид на надоместок утврден со одлука на Управниот одбор на ФФМ.
Надлежно тело за верификација на регистрациите на фудбалери на ФФМ е
должно во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на документацијата, да донесе
одлука со која се потврдува или се одбива регистрацијата.
Во случај на одбивање на верификација на одлуката за регистрација на
фудбалер,Комисијата надлежното тело за верификација на регистрациите на
фудбалерите на ФФМ ја поништува одлуката за регистрација на фудбалерот.
Одлуката на Комисијата надлежното тело за верификација на регистрациите
на фудбалери на ФФМ се објавува во “Макфудбал”.
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Објавување на регистрација
Член 81
Регистрациите на фудбалери од сите возрасти и сите степени на
натпреварување и оние кои доаѓаат или се враќаат од странство, како и тие на
отстапените фудбалери, по верификација во Комет се објавуваат во “Макфудбал”.
Редовниот број на „Макфудбал“ излегува секоја среда а вонреден број по
потреба.
XI - РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ ВО ВРСКА СО РЕГИСТРАЦИЈА
Член 82
Против сите одлуки за регистрации, можат да се вложат приговори до
надлежниот орган за регистрации на фудбалери при ОФС, од страна на сите
членови на ФФМ.
Рок за поднесување на приговори е 8 (осум) дена од денот на објавуваањето
на регистрацијата во “Макфудбал”.
Со приговорот се поднесува и доказ за уплатена такса во утврден износ. Ако
се усвои приговорот, таксата се враќа.
Член 83
Приговорот вложен по истек на рокот, како и приговори вложени во рокот, а
не е уплатена такса, не се земаат во постапка, односно по овој рок нема
натпреварувачки последици за настапот на фудбалерот.
При утврдување на благовременоста на приговорот се зема датумот на
поштенскиот печат од препорачаното писмо.
Со приговорот подносителот е должен да достави и докази за причините
заради кои се однесува приговорот.
Член 84
Првостепениот орган (Комисијата за регистрации при ОФС) е должна
Одлуката по приговорот да ја донесе во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот
на приговорот и да ја достави на заинтересираните страни во писмена форма со
образложение.
Ако надлежниот орган за регистрации на фудбалери, констатира дека
постојат основи да се усвои приговорот, веднаш ќе ја суспендира регистрацијата,
ќе поведе постапка и ќе донесе одлука во рок од 8 (осум) дена.
Ако надлежниот орган за регистрација не донесе одлука по приговорот во
рокот од став 2 на овој член, подносителот на приговорот има право да поднесе
жалба, како приговорот да е одбиен, со тоа што рокот за поднесување на жалба
почнува да тече од 3 (третиот) ден од последниот ден откога што првостепениот
орган бил должен да донесе одлука по приговорот.
Член 85
Против Одлука по приговорот може да се вложи жалба во рок од 8 дена од
денот на приемот на Одлуката до Второстепениот орган на ОФС - Комисија за
молби и жалби.
37

При оценка на благовременост се зема во обзир датумот од поштенскиот
печат на препорачаното писмо.
Со жалбата на Одлуката по приговорот, подносителот е должен да достави
докази и уплата на предвидената такса.
Одлуката на жалбата мора да се донесе во рок од 8 дена од денот на приемот
на жалбата и да се достави до заинтерисираните страни во писмена форма.
Ако второстепениот орган не постапи по одредибте на претходниот став,
подносителот на жалбата може да поднесе барање за покренување на заштита на
овој Правилник, а ќе се смета како жалбата да не е усвоена со тоа што рокот за
поднесување на ова барање тече по 3 (третиот) ден од последниот ден кога била
должна второстепената комисија да донесе одлука.
Врз основа на поднесениот приговор или жалба, регистрацијата ќе биде:
а) поништена, ако се утврди дека фудбалерот врз основа на приложената
документација не ги исполнува условите за спроведување на регистрацијата и
останува фудбалер на дотогашнит клуб со право на настап што го имал во тој клуб.
б) исправена, ако се утврди дека фудбалерот ги исполнува условите за
спроведување на регистрацијата, меѓутоа не е применет соответен член од
Правилникот, со право на настап по првобитното објавување на регистрацијата.
Одлуката за поништување, односно исправка мора да се објави во
“Макфудбал”.
ПРЕКРШОЦИ ВО ВРСКА СО РЕГИСТРАЦИЈА НА ФУДБАЛЕРИ
Член 86
Кога врз основа на благовремено поднесен приговор или жалба се утврди
дека фудбалерот е регистриран за два или повеќе клуба, надлежниот орган за
регистрација ќе ги поништи сите неправилно извршени регистрации и ќе ја остави
на снага исправната регистрација.
Кога по истекот на рокот за приговор се утврди дека еден фудбалер е
регистриран за два или повеќе клуба, надлежниот орган кој извршил последна
регистрација ќе ги суспендира сите регистрации, фудбалерот ќе се предаде на
дисциплинската комисија - комесар и по издржување на казната останува член на
клубот каде е извршена последната регистрација.
Ако два или повеќе клуба истовремено поднесат материјал за ргистрација на
ист фудбалер, Комисијата за регистрации ќе изврши регистрација на фудбалерот за
оној клуб за кој е прво поднесена пријавата - молбата, доколку во тоа време, по
одредбите на овој Правилник имал право да менува клуб.
Член 87
Против фудбалер, клуб и одговорно лице на надлежниот орган за
регистрација и на верификација кои направат прекршок во врска со регистрација на
фудбалер се покренува дисциплинска постапка по одредбите на овој и
Дисциплинскиот правилник на ФФМ.
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ЗАШТИТА НА ПРАВИЛНИКОТ
Член 88
Против конечните одлуки на надлежните органи за регистрација на
фудбалери, учесниците во постапката можат да поднесат барање за покренување
заштита на Правилникот во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на
второстепената одлука.
Барање можат да поднесат и Надзорниот одбор на ФФМ, Управниот одбор
на ОФС во рок од 10 дена од денот кога сознале за споменатата одлука. Со
барањето се уплатува и такса.
Предлог барањето се поднесува до надлежна комисија за заштита на
Правилниците при ФФМ, а примерок од барањето се доставува до органот кој ја
донел конечната одлука, кој е должен во рок од 3 (три) дена да го достави со сета
документација до надлежна комисија за заштита на правилниците на ФФМ.
Управниот одбор на ФФМ и неговиот генерален секретар можат да поднесат
барање за заштита на Правилникот ако второстепената комисија не донела одлука
во склад со прописите на ФФМ.
Член 89
Ако Управниот одбор на ФФМ, по предлог на своја комисија утврди дека
барањето е исправно и основано, ќе донесе Одлука со која конечната одлука ќе ја
укине и врати на повторно разгледување и одлучување, или само, ако најде за
сходно самиот Управен одбор на ФФМ ќе донесе правосилна одлука.
Управниот одбор на ФФМ може второстепената Одлука да ја поништи,
укине или врати на надлежен орган на повторна расправа, или мериторно да
одлучи по барањето.
Член 90
Поднесување на барање за заштита не го одложува спроведувањето на
второстепената одлука.
РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ ВО ВРСКА СО ДОГОВОРИТЕ
Член 91
Сите спорови кои ќе настанат во врска со договорите ќе се решаваат пред
Арбитражниот трибунал признат од страна на ФФМ.
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 92
УО на ФФМ дава толкувања на поединечни членови од овој Правилник.
Сите досегашни договори кои се потпишани по претходниот правилник
важат до нивното истекување.
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Член 93
Овој Правилник влегува во сила на 03.02.2015 година ,додека одредбите од
член 48 став 5 и член 65а ќе се применуваат од 01.03.2015 година.
Со влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за
регистрација,статус и трансфер на фудбалери на ФФМ донесен на 24.12.2011
година.
Претседател,
Илчо Ѓорѓиоски
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