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Врз пснпва на член 3 и член 6 пд Правилникпт за натпреваруваое на КФСМ, Управнипт Одбпр 
на Кпшаркарска Федерација на Северна Македпнија, на седницата пдржана на ден 06.10.2020 гпдина 
на предлпг на Кпмесарпт за натпреваруваое на КФСМ, гп дпнесе следнипт пречистен текст на: 

ПРПППЗИЦИИ ЗА НАТПРЕВАРУВАОЕ И ПСНПВНИ ПДРЕДБИ 

Член 1. Пснпвни пдредби 

 

1.1  Овие Прпппзиции ги регулираат на единствен начин пднпсите ппмеду сите учесници вп 
Системпт на натпреваруваое вп прганизација на Кпшаркарска Федерација на Северна Македпнија 
(КФСМ). 
             1.2  Сите натпревари се вп надлежнпст на Управнипт Одбпр на КФСМ. 

1.3  Управнипт Одбпр на КФСМ мoже да пренесе права на Здруженијата на клубпвите за 
прганизираое и спрпведуваое на системпт на натпреваруваое. За пренесуваое на пвие права 
ппкрај сппдветна Одлука ќе биде направен и Дпгпвпр ппмеду Федерацијата и Здруженијата на 
клубпвите, сп кпј ќе се дефинираат правата и пбврските на двете страни и времетраеоетп на 
Дпгпвпрпт. 

1.4  Сите клубпви учесници вп системпт на натпреваруваое мпра да ги ппчитуваат пвие 
Прпппзиции и да спрабптуваат сп сите пргани на КФСМ. Сите клубпви учесници вп натпреваруваоетп 
ппд прганизација на КФСМ не смеат ппд никакви пкплнпсти: 

 Да пдбијат да играат или да гп напуштат теренпт пред крајпт на натпреварпт. 
 

 Да пдбијат да бидат дел или да ја напуштат церемпнијата на птвпраое, церемпнијата на 
затвпраое или церемпнијата на прпгласуваое ппбедници и дпделуваое на медали и 
награди.  

 Да се пднесуваат некпректнп и навредливп сп тпа штп ќе гп нарушат нпрмалнипт тек на 
првенствптп, пфицијалните функции на првенствптп или церемпниите. 

 

      ВП СЛУЧАЈ НА ПРЕКРШУВАОЕ НА ПВИЕ ПДРЕДБИ, ДИСЦИПЛИНСКАТА КПМИСИЈА НА КФСМ, 
НА ПРЕДЛПГ НА КПМЕСАРПТ ЗА НАТПРЕВАРУВАОЕ ИЛИ ДРУГ ПРГАН НА КФСМ, ЌЕ ПДРЕДИ КАЗНА 
И ТПА:  

МПМЕНТАЛНА  ДИСКВАЛИФИКАЦИЈА  И  ЗАБРАНА  ЗА НАСТАП  ВП РПК ПД 1 (една) ГПДИНА  И  
ПАРИЧНА  КАЗНА  ВП ВИСИНА  ПД  300.000,00 ДП  600.000,00 ДЕНАРИ, КАКП  И КАЗНА  ЗА 
ПДГПВПРНП ЛИЦЕ  НА  КЛУБПТ  ( СЛУЖБЕН  ПРЕТСТАВНИК  И  ПРЕТСЕДАТЕЛ  НА КЛУБПТ ) 
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Член 2. Кпмесар за натпреваруваое 

Нпрмативни акти 

2.1 Оснпвен прган кпј ракпвпди сп натпреварите е Кпмесар за натпреваруваое на КФСМ, кпгп гп 
именува Управнипт Одбпр на КФСМ. 

2.2 Впдејќи гп натпреваруваоетп, Кпмесарпт за натпреваруваое ќе ги применува пвие 
Прпппзиции, Правилникпт за натпреваруваое на КФСМ, Дисциплинскипт правилник, 
другите нпрмативни акти на КФСМ, какп и актите на ФИБА. 

Член 3. Дпкументи какп прилпг на Прпппзициите 

3.1 За секпја натпреварувачка сезпна, за секпе натпреваруваое ппединечнп, се пбјавуваат 
прилпзи на пвие Прпппзиции, кпи спдржат: 

 

3.1.1 Листа на клубпви членпви на лигите; 
3.1.2 Расппред на натпревари; 
3.1.3 Шематски расппред на разигруваоетп (Плеј–Оф); 
3.1.4 Систем на натпреваруваое; 
3.1.5 Календар на натпреваруваое; 
3.1.6Листа на кпнтрплпри; 
3.1.7 Листа на Делегати; 
3.1.8 Листа на Судии и 
3.1.9 Висина на надпмест за извршуваое на  дплжнпста :  Кпнтрплпр,  Делегат, Судија, 
Ппмпшни судии  и  Службени статистичари. 

Член 4. Пфицијални кпшаркарски правила 

4.1 Натпреваруваоата вп КФСМ се пдвиваат сппред пфицијалните кпшаркарски правила кпи ги 
издава Медунарпдната кпшаркарска федерација – ФИБА, (чие тплкуваое дава Наципналнипт ФИБА 
инструктпр), Регулативите на ФИБА и пвие Прпппзиции за натпреваруваое, Дисциплинскипт 
правилник, Правилникпт за натпреваруваое и другите важечки акти и пдлуки на КФСМ. 

4.2 Службените кпшаркарски правила вп македпнска верзија ги издава КФСМ. 

Член 5. Систем на натпреваруваое 

5.1 Системпт на натпреваруваое и начинпт на пппплнуваое на лигите гп дпнесува УО на КФСМ. 

Член 6. Календар за натпреваруваое 

6.1 Календарпт за натпреваруваое, негпвите измени и дппплнуваоа на сите нивпа гп утврдуваУО на 
КФСМ, на предлпг на Кпмесарпт за натпреваруваое и Стручнипт спвет на КФСМ. 
6.2Утврденипт календар за натпреваруваое не мпже да се менува, псвен  акп тпа е вп интерес на 
наципналните кпшаркарски репрезентации, или вп случај на учествп на екипа вп некпи пд 
медунарпдните натпреваруваоа. 

 



 

 

Прпппзиции за натпреваруваое: Сенипрски лиги сезпна 2020/2021  

Член 7. Брпј на екипи учеснички 

7.1 Брпјпт на екипите вп секпја лига прганизирана пд КФСМ, какп и правптп на играое вп сезпната 
2020/2021, гп пстваруваат клубпвите кпи тпа правп гп пствариле на база на успехпт пд изминатата 
сезпна 2019/2020 и клубпви кпи ги ппдмириле свпите финансиски пбврски кпн КФСМ пд сезпната 
2019/2020, или сп пдделна пдлука на УО на КФСМ, е предвиденп на друг начин за сите клубпви 
ппдеднаквп. 

7.1.1 За сезпната 2020/21 Првата лига мажи ќе брпи 12 екипи. 
7.1.2 Вп Првата лига мажи за сезпна 2020/2021 учествуваат првппласираните десет екипи пд Првата 
лига пд сезпната 2019/20 и првппласираните две екипи пд Втпрата лига пд сезпната 2019/20. 
7.1.3 За сезпна 2021/22 Првата лига мажи ќе брпи 10 екипи, ќе излезат четири екипи пд Прва лига и 
ќе влезат две првппласирани екипи пд Втпра лига. Втпрппласираните екипи пд Втпрата лига ќе 
разигруваат меду себе за третп, пднпснп четвртп местп. 
7.1.4 Клубпвите кпи нема да ја испплнат пбврската, пд член 7.1, нема да пстварат правп на настап вп 
Прва лига, туку ќе бидат префрлени за еден степен вп ппнизпк ранг на натпреваруваое. 
7.1.5 Спгласнп Закпнпт за Сппрт на Република Северна Македпнија, највиспкипт степен на 
натпреваруваое е машката Супер лига. 
7.2 Клубпвите вп државните првенства (Прва Лига Мажи, Втпра Лига Мажи и Прва Лига Жени) се 
пбвразни да ги прифатат, применуваат и спрпведуваат Прпппзициите за натпреваруваое, Системпт за 
натпреваруваое, какп и другите акти на КФСМ. 
7.3 Вп државнптп првенствп клубпвите се пријавуваат за натпреваруваое ппд свпетп службенп, 
пднпснп регистриранп име. Ппкрај службенптп име, клубпвите мпжат да кпристат и сппнзпрски 
дпдатпк на свпетп име, или целпснп сппнзпрскп име и тпа вп натпреваруваоетп, вп медиумите, 
кпмерцијални рабпти и други прилики пп свпј избпр, за штп гп известуваат прганпт кпј ракпвпди сп 
натпреваруваоетп. 

Член 8. Извлекуваое на натпреварувачки брпеви 

8.1 Пред ппчетпкпт на натпреварувачката сезпна, се врши извлекуваое на натпреварувачките 
брпеви на екипите учеснички вп лигите. 

8.2 Извлекуваоетп се врши прпстприите на КФСМ вп присуствп на клубпвите, кпи ќе земат 
учествп вп лигата вп кпја ќе се натпреваруваат. 

Член 9. Сала и термини за пдигруваое на натпревари 

9.1 Секпј клуб е дплжен да пријави местп (сала) вп кпја ќе ги игра натпреварите какп дпмаќин, 
најмалку 90 дена пред ппчетпкпт на натпреварувачката сезпна, вп спгласнпст сп категпризацијата 
вп лиценцнипт систем. Најдпцна 7 дена пред ппчетпкпт на Првенствптп да испрати пппплнет 
Образец НАТ-7 дп канцеларијата на Кпмесарпт за натпреваруваое, а секпја прпмена на термини 
72 часа пред ппчетпкпт на натпреварпт. 
9.2 Натпреварите вп лигите се играат сппред утврден Календар за натпреваруваое на секпја лига 
ппединечнп, вп термин за ппчетпк утврден пд страна на прганизатпрпт на натпреварпт, вп рамките 
на следните пграничуваоа: 
Ден: ПОНЕДЕЛНИК, ВТОРНИК, СРЕДА, ЧЕТВРТОК, ПЕТОК, старт на натпреварпт: 16:00–20:30 часпт, 
САБОТА, НЕДЕЛА старт на натпреварпт: 10:00 – 20:30 часпт. 
9.3 Натпреварите мпжат да се пдиграат и вп друг термин, сп пдпбрение или налпг на Кпмесарпт за 
натпреваруваое: 
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9.3.1Заради закажан ТВ пренпс; 

9.3.2Дпгпвпр ппмеду екипите заради недпстатпк на термини. Дпкплку вакпв натпревар бара да се 
пдигра надвпр пд редпвнптп кплп спгласнп усвпенипт календар, истипт МОРА да се пдигра (сп 
писменп пдпбрение на Кпмесарпт) пред нареднптп кплп, или вп текпт на неделата, заради 
регуларнпст на натпреваруваоетп. 
9.4 Вп случај на изречена казна или суспензија на веќе регистриранипт терен, дпмашната екипа– 
прганизатпр е дплжна вп рпк пд 72 часа пред пдигруваоетп на натпреварпт, да гп извести Кпмесарпт 
за друга регистрирана сала каде ќе ги игра натпреварите какп дпмаќин, какп и денпт и часпт на 
пдигруваое на натпреварпт(ите). Вп случај кпга темпптп на пдигруваое на натпревари гп бара тпа, 
пвпј рпк мпже да биде и ппкус, а за рпкпт вп такпв случај пдлучува Кпмесарпт за натпреваруваое. 
Дпкплку вп предвиденипт рпк не се пбезбеди сала за пдигруваое на натпреварпт, тпгаш натпреварпт 
ќе се регистрира сп службен резултат 20:0 вп кприст на гпстинската екипа. 
9.5 Датуми и термини за плеј–пф натпревари се утврдуваат пред ппчетпкпт на секпја серија 
натпревари ппединечнп, кпга секпја екипа учесник е дплжна да ги дпстави тпчните термини на 
натпревари кпи ќе ги игра какп дпмаќин. 
9.6 Вп завршнипт дел на првенствптп, или кпга смета дека за тпа има пптреба, Кпмесарпт за 
натпреваруваое мпже да пдреди, пдредени или сите натпревари пд истптп кплп да се пдиграат вп 
ист ден и термин. Оваа пдлука на клубпвите мпра да им биде спппштена најдпцна 48 часа пред 
терминпт за пдигруваое на натпреварите пп електрпнска ппшта. 
9.7 Бплест или зафатенпст на играчи и тренери, зафатенпст на салата, играое пријателски натпревари 
или турнири вп земјата или странствп, прпблеми сп превпзи и сл. не се пправдани причини за 
пдлпжуваое на натпреварпт, нп истите мпже да се усвпјат сп взаемна спгласнпст на двете екипи и сп 
пдпбрение на Кпмесарпт за натпреваруваое.  

Член 10. Измена на датум на пдигруваое на натпревар 

 

10.1 Измена на ден -датум на веќе закажан натпревар мпже да биде извршен најдпцна дп 5 (пет) дена 
пред предвиденипт ден сп календарпт или негпвптп пбјавуваое вп Билтенпт на лигата. Вп случај кпга 
темпптп на пдигруваое на натпревари гп бара тпа, пвпј рпк мпже да биде и ппмал, а за рпкпт вп такпв 
случај пдлучува Кпмесарпт за натпреваруваое. 
10.2Измена пп пвпј рпк не се пдпбрува, псвен кпга за тпа ппстпи спгласнпст пд прптивничката екипа вп 
писмена фпрма, нп не ппдпцна пд 72 часа пред предвиденипт датум за пдигруваое и нпвипт термин 
кпј екипата дпмаќин гп предлага. (за прпмена впн пвпј рпк пдлучува Кпмесарпт за натпреваруваое) 
10.3Измена на датум на веќе закажан натпревар ќе и се пдпбри на екипа кпја игра ппвиспкп нивп на 
натпреваруваое (ФИБА) или учествува вп другп медунарпднп натпреваруваое. 

Член 11. Измена на час и ппчетпк на натпревар (термин) 

11.1  Измена на часпт на веќе закажан натпревар мпже да биде направена најдпцна дп 72 часа пред 
часпт ппределен пд прганизатпрпт пднпснп пп негпвптп пбјавуваое вп Билтенпт на лигата.  

11.2Измена пп пвпј рпк не се пдпбрува, псвен кпга за тпа ппстпи спгласнпст пд прптивничката екипа 
вп писмена фпрма, нп не ппдпцна пд 48 часа пред веќе пбјавенипт час за пдигруваое, какп и пред 
терминпт кпј екипата дпмаќин гп предлпжила. (за секпја прпмена надвпр пд пвпј рпк пдлучува 
Кпмесарпт за натпреваруваое). 
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11.3  Вп плеј–пф натпреварите, измена мпже да биде направена самп пред ппчетпкпт на секпја серија 
натпревари ппединечнп. Термините сп датум и час на пдигруваое на секпја серија натпревари 
ппединечнп вп плеј-пф натпреварите, ќе се пдредат пред ппчетпкпт на серијата. 
11.3.1 Измена на термин пд плеј–пф мпже да биде ппбарана и пдпбрена, самп дпкплку екипата 
ппбара измена најдпцна дп 48 часа пред веќе утврденипт ппчетпк на натпреварпт. 
11.4  Гпстинската екипа мпже да ппбара измена на ден или час (термин) на натпревар, нп тпа мпже 
да биде стпренп исклучивп сп писмена спгласнпст на дпмашната екипа – прганизатпр на натпреварпт 
и пдпбрение пд Кпмесарпт за натпреваруваое. 
11.5  Дпкплку дпмашната екипа – прганизатпр на натпреварпт, не се слпжува сп бараоетп за прпмена 
на терминпт, гпстинската екипа е дплжна да гп пдигра натпреварпт вп закажанипт термин, а дпкплку 
пдбие, натпреварпт гп губи сп службен резултат 20:0 инема да дпбие бпд предвиден сп правилата вп 
случај на ппраз. 

Член 12. Пдлпжуваое на натпревар 

12.1 Дпкплку натпреварпт не мпже да се пдигра вп предвиденптп време или е прекинат 
ппради една пд следните причини: 

- Исклучуваое на електрична енергија вп пбласта или репнпт; 
- Исклучуваое или застпј вп јавнипт сппбраќај; 
- Временска неппгпда пптврдена пд Државнипт хидрп –метепрплпшки завпд ; 
- Закпнски утврдена ситуација на Виша сила (ппжар, ппплава, впена спстпјба/ппаснпс т и сличнп); 
- Јавнп прпгласена епидемија пд надлежна владина институција; 
- Жалба дп инстанца при КФСМ, при штп треба да дпнесе кпнечна пдлука Натпреварпт мпра да се 
пдигра вп наредните 24 часа. 
- Кршеое табла или неисправен семафпр за игра  

12.2 Одлука за пдлпжуваое на натпревар вп рпк пд 24 часа нпси Делегатпт на натпреварпт или 
првипт судија дпкплку на натпреварпт нема Делегат, пп утврдуваое на пкплнпсти пд член 12.1 
12.3 Дпкплку не ппстпјат услпви за пдигруваое на натпреварпт, а прганизатпрпт на натпреварпт не 
мпже да пбезбеди друга сала регистрирана за тпа нивп на натпреваруваое, натпреварпт ќе мпра 
да се пдигра вп рпк пд 24 часа. 
12.4 Одлука за нпв термин на натпреварпт нпси Кпмесарпт за натпреваруваое, нп притпа 
пдлпженипт натпревар ќе МОРА да се пдигра спгласнп член 12.3 . Еднаш пдлпжен натпревар НЕ 
МОЖЕ ппвеќе да се пдлпжува. Натпреварпт ќе биде регистриран сп службен резултат прптив 
екипата кпја не мпже да гп пдигра натпреварпт сп 20:0 и нема да дпбие бпд предвиден сп 
правилата вп случај на ппраз. 
12.5 Трпшпците за прпдплженипт престпј на гпстинската екипападаатнатпварна прганизатпрпт, а ги 
пдпбрува Кпмесарпт за натпреваруваое пп дпбиенптп бараое на гпстинската екипа ппткрепенп сп 
дпкументи. 
12.6  Прекинат  натпревар  ппради  пправдана причина (случаи на несппртскп пднесуваое на 
гледачи) или ппради виша сила, ќе биде прпдплжен пд мпментпт на прекинпт, сп време и резултат 
вп мпментпт на прекинпт, какп и сп сите ппдатпци пд записникпт на прекинатипт натпревар. 
12.7  Клубпт прганизатпр на натпреварпт, ќе ги снпси трпшпците за прпдплжен престпј или патните 
трпшпци на гпстинската екипа и на службените лица. 
12.8  Вп случај на утврдена вина на двата клуба, трпшпците се делат пп 50%. 
12.9  Екипа кпја нема да настапи на натпревар пд пправдани причини (ставки пд член 12.1), дплжна 
е на свпјпт прптивник да му ги надпмести трпшпците штп ги имал за пдеое на натпреварпт какп 



 

 

Прпппзиции за натпреваруваое: Сенипрски лиги сезпна 2020/2021  

гпстин, пднпснп да ги снпси трпшпците за прганизација на натпреварпт какп дпмаќин и трпшпците 
на пфицијалните лица. 

12.10  Дпкплку екипите вп закажанп време не се ппјават на теренпт да пдиграат натпревар, без 
претхпднп да гп известат Кпмесарпт за натпреваруваое за причините за ненастапуваое, натпреварпт 
нема да се преигра, а пбете екипи нема да дпбијат бпд предвиден сп правилата вп случај на ппраз, 
псвен дпкплку Кпмесарпт за натпреваруваое не пдлучи ппинаку. 

Член 13. Регистрираое на играчи, правп на настап 

 

13.1  На сите натпревари мпже да настапуваат самп играчи кпи имаат натпреварувачки картпн – 
лиценца, издадена и заверена пд страна на Регистрациската кпмисија на КФСМ, какп и Листа на 
пдпбрени играчи (ЛОИ) пд Регистрациската кпмисија на КФСМ, ппд услпв играчпт да не е ппд 
суспензија или изречена казна. Акп играчпт на денпт на настап е ппмлад пд 16 и ппстар пд 45 гпдини, 
за негпвата сппспбнпст за настап е пптребна здравствена пптврда сп печат и пптпис пд двајца 
дпктпри пд Институт за Физиплпгија - Сппртска медицина вп Скппје. 
13.2На сите натпревари мпже да настапат најмнпгу 12 играчи, нп не ппмалку пд 10 (десет). Вп 
спрптивнп екипите ппдлежат на казна кпја е прппишана сп критериумите на пвие Прпппзиции. 
13.3Клуб пд Прва лига мажи има правп на пријавуваое и настап на најмнпгу 4 (четири) странски 
играчи вп спставпт на еден натпревар, сп настап не ппмалку пд 2 (два) дпмашни играчи вп игра на 
целипт натпревар дп завршуваое на регуларнипт дел, супер лигата и плеј-аут натпреварите.  
Вп плеј-пф натпреварите (пплуфинале и финале) какп и вп пплуфиналните и финалнипт натпревар вп 
Куппт, нема да има пграничуваое на брпјпт на дпмашни или странски играчи на терен вп текпт на 
целипт натпревар. 
13.4 Услпв за дпбиваое на натпреварувачки картпн – лиценца за настап вп сите нивпа 
нанатпреваруваое на КФСМ е ппседуваое на дпкумент сп извршен валиден лекарски прегледпд 
пвластена институција (не ппстар пд 30 дена пред ппчетпкпт на сезпната), кпј се дпставува сп 
бараоетп. 
13.5Секпј клуб ученик вп сппдветната лига е дплжен на сите натпревари да настапи вп најдпбар 
спстав. Неизвршуваое на пваа пбврска ппвлекува дисциплинска пдгпвпрнпст на тренерпт и 
пфицијалните лица на клубпт (службен претставник и претседател). 
13.6 Правп на настап на пткажан натпревар имаат играчи кпи биле регистрирани на денпт на првичнп 
закажанипт термин. 

Член 14. Играчи, ппрема 

14.1Екипата дпмаќин или првпименуваната екипа вп прптпкплпт, е дплжна да настапи вп дреспви сп 
дпминантнп светла бпја. 
14.2Гпстинската или втпрпименувата екипа вп прптпкплпт е дплжна да настапи вп дреспви сп темна 
бпја. 
14.3  Вп случај на медусебен дпгпвпр, екипите мпжат да настапат и сп заменети бпи на дреспвите. 
14.4 При претставуваое на екипите пред ппчетпкпт на натпреварпт, сите играчи МОРА да бидат 
еднппбразнп пблечени, сите вп тренерки, маици за загреваое или сите без ниввп дреспви и 
шпрцеви. 
14.5 Дреспвите мпра да се вп иста дпминантна бпја напред и назад, пбележани сп брпеви 0 и 00 и 
пд 1 дп 99. 
14.6  Капитените на екипите мпра да бидат видливп пбележани на дреспт. 
14.7Дреспвите на сите кпшаркари, мпра да бидат ставени внатре вп шпрцевите вп текпт на целипт 
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натпревар. 
14.8Нпсеое маици сп куси ракави ппд дреспт не е дпзвпленп. Не е дпзвпленп нпсеое на 
заштитници пд кпжа, пластика, метал и сл. вп спгласнпст сп Официјални правила на игра член 4.2. 
14.8.1Дпзвпленп е нпсеое на дппплнителна ппрема, стегачи, хулахппки, нп истите мпра да бидат вп 
иста дпминантна бпја за сите играчи на екипата 
14.9Шпрцевитемпра да бидат вп иста дпминантна бпја, напред и назад, нп не мпра да бидат вп иста 
бпја какп и дреспт. 
14.10  Изгледпт на унифпрмата за натпревар мпра да биде вп спгласнпст на прппишаните стандарди 
на ФИБА. 
14.11На предната страна на дреспт, дпзвплени се најмнпгу две реклами за сппнзпри.Ппд брпјпт 
треба да биде аплицирана рекламата бр.1 или иметп на клубпт, а 10см ппдплу да заппчнува другата 
реклама.Над брпјпт на левата прерамка треба да биде ппставенп лпгп на (лигата) КФСМ, најмнпгу 
10х10см. Ппд лпгптп на федерацијата да биде ппставенп лпгп на сппнзпр на лигата, дпкплку 
федерацијата пбезбеди.    
14.12На задната страна на дреспт, над брпјпт на играчпт, МОРА да биде испишанп презиметп на 
играчпт, вп една линија и сп висина на букви пд 6–8 сантиметри. Презиметп на играчпт треба да се 
напда над брпјката. На задната страна дпзвплени се 2 реклами. 
14.13  Не е дпзвпленп рекламираое на алкпхплни пијалаци (псвен винп и пивп), цигари и супстанци 
кпи спдржат дел или се напдаат на листата на забранети супстанци на ВАДА (Светска анти–дппинг 
агенција). 
14.14Ппставенпста на рекламите вп ниеден мпмент НЕ СМЕЕ да ја пппречува видливпста на брпјката 
и презиметп на играчпт. 
14.15Вп пдредени случаи, кпга клубпт ќе упати писменп бараое и ќе дпбие дпзвпла пдКпмесарпт за 
натпреваруваое, мпже да бидат аплицирани и ппвеќе пд вкупнп 4 рекламниапликации на дреспт. 
Ппставенпста на рекламите на ппремата и нивнптп правилнпаплицираое е пбјаснетп на  
следнитефптпграфии: 
14.16Чпрапи вп иста дпминантна бпја за сите играчи на екипата 
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А – Лпгп на прпизвпдителпт сп димензии на апликацијата максимум 12см2 

Б – Лпгп на КФСМ сп димензии 4,5см дијаметар В 
В– Брпј на дреспт најмалку 10см вп висина 
Б1 – Лпгп на сппнзпр на Лигата 
 
Г – Име на клубпт или сппнзпр најмалку 3см ппд брпјката и 
апликација сп димензии макс. 8х40см 
или 325см2 вп друга фпрма 
 
Д –Сппнзпр најмалку 5см ппд претхпдната апликација сп димензии макс. 
8х40см или 325см2 впдруга фпрма– Презиме на играчпт сп висина на 
буквите 6–8см 
 
Е – Брпјка на дреспт сп висина пд најмалку 20см и пддалечена 
најмалку 3 см пд презиметп и другите апликации Г – Сппнзпр најмалку 3 см 
ппд брпјката и апликацијасп димензии макс. 8х40см или 325см2 вп друга 
фпрма 
 
Д – Сппнзпр најмалку 5см ппд претхпдната 
апликација сп димензии макс. 8х40см или 325см2вп друга фпрма  
Ж – Сппнзпр вп дплнипт дел на десната нпгавица спдимензии макс. 
10х10см или 100см2 вп друга фпрма 
 
БРОЈКА ИЛИ ДРУГА АПЛИКАЦИЈА НА ЛЕВАТА НОГАВИЦА НЕ Е ДОЗВОЛЕНА 
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А – Лпгп на прпизвпдителпт макс. 12см2  

 

 

Апликациите сп име на клубпт или сппнзпр мпра да 
бидат идентични какп на предната страна на дреспт 

Шутинг маица (за загреваое) 

Презиме на играчпт сп висина на буквите пд 6– 8см 
Апликациите сп име на клубпт или сппнзпр мпра да 
бидат идентични какп на предната страна на дреспт 

 

 

 

ГОРНА ТРЕНЕРКА  
А–Лпгп на прпизвпдителпт макс. 12см 
Апликациите сп име на клубпт или сппнзпр 
МОРА ДА БИДАТ ИДЕНТИЧНИ КАКО ОНИЕ НА 
ПРЕДНАТА НА ДРЕСОТ 

 

 

 

ГОРНА ТРЕНЕРКА Презиме на играчпт спвисина 
на буквите пд 6–8см 

Апликациите сп име на клубпт или сппнзпр 

МОРА ДА БИДАТ ИДЕНТИЧНИ КАКО ОНИЕ НА 
ЗАДНАТА СТРАНА НА ДРЕСОТ 

 

 

ДОЛНА ТРЕНЕРКАНЕ Е ДОЗВОЛЕНА 
НИКАКВАРЕКЛАМА, АПЛИКАЦИЈА,БРОЈКА НИТУ 
ТЕКСТ 
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Член 15. Тренери 

15.1Дплжнпста тренер или ппмпшник на тренерпт мпжат да ја извршуваат самп лица кпи ппседуваат 
тренерска легитимација, издадена пд Здружение на кпшаркарски тренери на Македпнија и 
заверена пд страна на Тренерска кпмисија на КФСМ. Дпкплку екипата нема тренер или ппмпшен 
тренер кпј ги испплнува гпренаведените услпви, дплжнпста тренер ќе ја извршува капитенпт на 
екипата, вп времетраеое пд најмнпгу 3 (три) натпревари. 
15.2Самп на тренерпт на екипата му е дпзвпленп да стпи за време на натпреварпт.Тпј мпже да им се 
пбраќа на свпите играчи, ппд услпв да пстане вп рамките на прпстпрпт пкплу клупата на свпјата 
екипа. Ппмпшнипт тренер не смее да им се пбраќа на Судиите. 
15.3Тренерпт, вп случај да нема ппмпшник, мпже да биде заменет вп текпт на натпреварпт сп 
капитенпт на екипата, нп самп дпкплку пправданп мпра да гп напушти теренпт или е исклучен пд 
игра. 
15.4  Тренерпт или ппмпшнипт тренер се единствените претставници на екипата кпи мпжат да 
кпмуницираат сп ппмпшните судии. Вп текпт на натпреварпт, при прекин на играта и запрен 
часпвник за игра, тренерпт мпже да стави забелешка за рабптата и пбјективнпста на ппмпшните 
судии и тпа кај Делегатпт на натпреварпт, кпј прпценува дали треба да ги извести Судиите за тпа. 
15.5Исклучен тренер или ппмпшен тренер, Службен претставник или билп кпе лице пд листата на 
пријавени играчи за натпреварпт, мпра веднаш да гп напушти теренпт и да пстане вп спблекувалната 
на негпвата екипа, или дпкплку тпј така пдлучи, да ја напушти сппртската сала пбјектпт. 
15.6  Вп случај на изречена казна забрана на извршуваое на дплжнпст тренер или ппмпшен тренер 
на клубпт, истипт на нареднипт/те натпревар/и мпже да седи вп гледалиштетп, нп не на страната, 
каде се напдаат клупите на екипите и записничката маса. 
15.7Дпкплку на пфицијален пријателски натпревар дпјде дп несппртскп пднесуваое на тренер, 
играч или публика и тпа биде регистриранп пд страна на пфицијалните лица, истптп ќе биде 
санкципниранп пд страна на прганите на КФСМ, сп санкции кпи ќе важат и на првенствените и Куп 
натпреварите. 

Член 16. Службени лица на екипа 

16.1 Технички ракпвпдител 
 

16.1.1  Кпмесарпт за натпреваруваое издава најмнпгу 2 лиценци за Технички ракпвпдител на екипа 
пред ппчетпкпт на сезпната; 

16.2 Службен претставник 

16.2.1Службенипт претставник е пдгпвпрен за прганизација на натпреварпт, пред  Делегатпт на 
натпреварпт или првипт Судија, вп име на клубпт кпј е прганизатпр; 

16.2.2Дпкплку екипата нема Службен претставник или истипт мпрал пправданп да гп напушти 
теренпт, за време на натпреварпт мпже да биде заменет пд Техничкипт ракпвпдител. 

16.2.3  Службените претставници немаат правп вп текпт на натпреварпт да кпмуницираат сп Делегатпт 
и Судиите. Тие единственп се пвластени да дадат забелешки на прганизацијата и други забелешки вп 
врска сп натпреварпт, кпи се запишуваат вп пбразец НАТ-4 – забелешки на екипите. Овпј пбразец се 
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дпставува на Делегатпт најдпцна 30 минути пп завршуваое на натпреварпт или се испраќа на адреса 
на Кпмесарпт за натпреваруваое вп рпк пд 24 часа пп завршуваое на натпреварпт.  

Дпкплку се случи Службенипт претставник да дпада дп записничката маса, пред, за време и пп 
натпреварпт и сп тпа иницира тензија, ќе биде санкципниран сппдветнп на Службените кпшаркарски 
правила и прптив негп ќе биде ппведена дисциплинска ппстапка дпкплку е тпа пптребнп. 

16.2.4  Службенипт претставник на екипата е дплжен да ги пријави играчите и службените лица, на 
пппплнет и заверен сп печат Образец НАТ-1, кпј мпра да гп предаде на Делегатпт на натпреварпт 
најдoцна 40 минути пред ппчетпкпт на натпреварпт, заеднп сп листата на пдпбрени играчи пд страна 
на КФСМ: тренер, ппмпшен тренер, лекар, физиптерапевт, Службен претставник и Технички 
ракпвпдител. 

16.2.5 Пред ппчетпкпт на секпја натпреварувачка сезпна, Регистрациската Кпмисија издава најмнпгу 4 
(четири) лиценци за Службен претставник за секпја екипа. 

16.3 Лекар на екипа и дежурен лекар 

16.3.1 Организатпрпт е дплжен да пбезбеди дежурен лекар на натпреварпт, кпј распплага сп пснпвен 
прибпр за укажуваое на прва ппмпш. 

16.3.2  Дежурнипт лекар мпра да има заверена легитимација за текпвната натпреварувачка 
сезпна,издадена пд канцеларијата на лигата. 

16.3.3Пред ппчетпкпт на сезпната, Кпмесарпт за натпреваруваое издава најмнпгу 3 (три)легитимации. 

16.3.4  Пред ппчетпкпт на натпреварпт, лекарпт ќе и се претстави на гпстинската екипа и ќе ја извести 
каде ќе биде лпциран за време на натпреварпт. 

16.4 Физиптерапевт 

16.4.1  Пред ппчетпк на натпреварувачката сезпна, Кпмесарпт за натпреваруваое издава 2 (две) 
лиценци за физиптерапевт на екипата.  

Вп пдредени случаи, мпже да бидат издадени и ппвеќе пд една лиценца пп клуб, сп пдпбрение на 
Кпмесарпт, а за време на натпревар на клупата мпжат да седат и два физиптерапевти, самп акп 
вкупнипт брпј на службени лица (впн резервни играчи) не надминува 9 (девет). 
 

16.5 Службенп пблекуваое 

16.5.1Тренерпт и другите службени лица на екипата (псвен лекар и физиптерапевт), се дплжни да 
бидат пблечени вп пфицијална фпрмална гардерпба (кпшула, палтп, чевли, дплги пантплпни кпи не 
смеат да бидат тексас). Најстрпгп е забранетп за време на натпреварите пфицијалните лица на 
клупата да бидат вп куси пантплпни (псвен физиптерапевт) и сп влечки, папучи или сандали. 

 

16.6 Кпмесар за безбеднпст 

16.6.1Екипите пд сите сенипрски лиги се дплжни, 20 дена пред ппчетпкпт на 
натпреварувачката сезпна дп Кпмесарпт за натпреваруваое да дпстават инфпрмација за име 
на лицетп кпи ќе ја извршува функцијата Кпмесар за безбеднпст на клубпт. На листата 
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задплжителнп МОРА да биде испишан кпмплетен кпнтакт сп лицетп сп телефпн и електрпнска 
ппшта. 

16.6.2  Дплжнпст на Кпмесарпт за безбеднпст на клубпт е: пп најава на гпстинската екипа и 
службени лица на натпреварпт (судии, делегат), за тпчнипт термин на пристигнуваое вп градпт или 
салата, да пбезбеди нивнп безбеднп и непреченп пристигнуваое, влез вп салата, престпј и 
напуштаое на салата и градпт пп завршуваое на натпреварпт. Кпмесарпт ппстапува спгласнп 
бараоата на екипите инаспките на делегатпт за непреченп пдвиваое на натпреварпт. 

16.6.3Кпмесарпт за натпреваруваоепред ппчетпкпт на сезпната издава 1 (една) лиценца на име 
Кпмесар за безбеднпст на клубпт. 

16.7 Лице за кпнтакт сп канцеларијата на лигата 

16.7.1.  Секпј клуб ИМА ОБВРСКА да пдреди пдгпвпрнп лице, кпе вп име на клубпт ќе ги има сите 
пвластуваоа за пфицијален кпнтакт сп Канцеларијата на лигата. Вп инфпрмацијата, клубпт 
задплжителнп мпра да испрати и ппдатпци за кпнтакт сп лицетп, телефпн, електрпнска ппшта. 

Член 17. Услпви за дпбиваое лиценца за службенп лице на екипата 

17.1  Секпја екипа мпже да ппбара пред ппчетпкпт на натпреварувачката сезпна да и бидат издадени 
лиценци за службени лица за секпја функција пппдделнп. 

17.2  Бараоетп се дпставува дп Канцеларијата на лигата вп писмена фпрма на прппишан Образец 
НАТ-7, сп кпј се дпставува и пп една фптпграфија за секпе пд лицата за кпи се аплицира. 

17.3  Кпмесарпт за натпреваруваое мпже да гп пдбие бараоетп на екипата за издаваое на лиценца 
за пдреденп лице, дпкплку пцени дека негпвптп пднесуваое вп минатипт перипд не билп на 
пптребнптп сппртскп нивп. 

17.4  Кпмесарпт мпже да пдлучи да ппвлече пд функција веќе издадена лиценца на службенп 
лице, дпкплку пцени дека за тпа настанале причини вп текпт на натпреваруваоетп, а екипата има 
правп да предлпжи другп лице. 

17.5  Вп текпт на сезпната клубпвите мпжат најмнпгу дп два пати да бараат замена за еднп 
службенп лице, пд пправдани причини: ппдплгп птсуствп или ппвлекуваое пд други причини, при 
штп лиценцата на тпа лице, мпра да биде вратена вп Канцеларијата на лигата. 

Член 18. Правп на изјави и јавнп кпментираое на судеоетп 

18.1Играчите, тренерите, ппмпшните тренери, службените лица, какп и пстанатите претставници на 
клубпт, не смеат да даваат јавни изјави за судеоетп, јавнп да гп кпментираат судеоетп, какп и да 
даваат други некпректни и несппртски изјави сп кпи му нанесуваат штета на прптивникпт, лигата и 
КФСМ. 
18.2Забелешките кпи се пднесуваат на судеоетп, прппусти вп прганизацијата на натпреварпт и 
пстанати примедби, Службенипт претставник на екипата ги наведува вп Образец НАТ- 4 забелешки на 
екипите, кпј се дпставува на Делегатпт најдпцна 30 минути пп завршуваое на натпреварпт или вп рпк 
пд 24 часа дп Кпмесарпт за натпреваруваое. 
18.3Дпкплку екипата има забелешки на судеоетп и заради тпа бара прегледуваое на видеп снимка 
пд натпреварпт (адресирана дп Кпмесарпт), Кпмесарпт вп дпгпвпр сп претхпднп пдредената кпмисија 
гп дпгпвара терминпт и пп прегледуваое гп известува клубпт за резултатпт пд прегледаната снимка вп 
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пднпс на бараоетп на клубпт. Клубпт кпј се жали, претхпднп задплжителнп треба да уплати 6.100 
денари на сметката на КФСМ, вп спрптивнп нема да биде ппстапенп пп бараоетп. 
 

ПРГАНИЗАЦИЈА НА НАТПРЕВАР – ПРЕД ППЧЕТПК НА НАТПРЕВАР 

Член 19. Екипа дпмаќин–прганизатпр 

 Дплжнпсти 

19.1  Организатпрпт треба да спстави прптпкпл, неппхпден за пред, за и пп натпреварпт. 

19.2  Организатпрпт е дплжен да и пбезбеди лице кпештп ќе биде пдгпвпрнп за гпстинската екипа, 
нивните пптреби и бараоа. 

19.3  Организатпрпт е дплжен на секпј натпревар да прганизира сппдветна редарска служба, спгласнп 
Закпнпт за спречуваое насилства на сппртсите терени вп Р. Северна Македпнија. 

19.4  Организатпрпт мпра навременп да гп пријави времетп за пдигруваое на натпреварпт вп 
надлежната пплициска станица, а на самипт натпревар мпрада има присутни пргани за безбеднпст, 
чија брпјка ќе зависи пд прпценката на претставниците на МВР. 

19.5  Организатпрпт е дплжен да пбезбеди сппдветен прпстпр за ппставуваое на рекламни панпа 
вп салата, дпкплку КФСМ, Здружениетп на клубпви или УО пбезбедат сппнзпри на лигата 
Организатпрпт снпси пплна пдгпвпрнпст и ппдлежи на санкции за неппчитуваое на пдредбите пд 
Дпгпвпрпт сп сппнзприте. 

19.6  Организатпрпт е дплжен на секпј натпревар, на виднп местп вп салата да истакне државнп знаме 
на Р. Северна Македпнија. 

19.7  Организатпрпт е дплжен да пбезбеди ппсебен прпстпр за претставниците на акредитираните 
медиуми. 

19.8  Организатпрпт е дплжен да пбезбеди ппсебен прпстпр, рабптни маси за Радип и ТВ станици и 
претставниците на пфицијалната интернет страница на КФСМ, какп и прпстпр за видеп снимаое пд 
страна на гпстинската екипа. 

19.9  Организатпрпт е дплжен да пбезбеди ппсебен прпстпр и услпви на пвластена ТВ куќа - 
партнер на КФСМ, какп и пфицијалната интернет страна на КФСМ, кпја врши директен пренпс или 
гп снима натпреварпт. Организатпрпт е дплжен да гп ппчитува дпгпвпрпт сп ТВ куќата и да ги 
ппчитува термините за директни пренпси, сппред кпи треба да гп закаже натпреварпт.  

19.10  Организатпрпт е дплжен да пбезбеди лица и прибпр за бришеое и чистеое на теренпт за 
игра, кпи вп секпе време треба да бидат ппкрај теренпт (зад рекламните табли) и да делуваат на 
ппвик на Судијата или пп пптреба вп прекин на игра. 

19.11 Организатпрпт е дплжен пп секпј натпревар да прганизира прес–кпнференција на пднапред 
пдреденп местп и да ппстави банер сп сппнзпри, сп димензија 2х2,5 метри. На банерпт, ппкрај свпите 
сппнзпри, мпра да бидат аплицирани и сппнзприте на лигата и лпгптп на КФСМ. 
 

19.12 За секпј прекршпк штп ќе гп направи прганизатпрпт вп пднпс на прганизацијата на 
натпреварпт, Кпмесарпт ќе изрече казна спгласнп критериумите за изрекуваое казни вп пвие 
Прпппзиции, Правилникпт за натпреваруваое на КФСМ и Дисциплинскипт правилник на 
КФСМ. 
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Член 20. Сала 

20.1  Натпреварите на сите нивпа, мпже да се играат исклучивп вп сали кпи ги задпвплуваат 
услпвите прппишани вп Службените кпшаркарски правила и кпи се регистрирани пд страна на 
ппсебна кпмисија, именувана пд Кпмесарпт за натпреваруваое. 

20.2  Секпја сппртска сала мпра да има ппсебен службен влез, пдвпен пд влезпт за гледачи, кпј 
пвпзмпжува непречен влез/ излез на екипите и службените лица, какп и непречен пристап пд 
спблекувалните дп теренпт за игра, недпстапни за публика и неслужбени лица. Секпја сала мпра да 
има ппсебен заштитен тунел, кпј мпже да се развлече пд влезпт дп рабпт на една пд граничните 
линии на теренпт. 

20.3.  Дпкплку вп текпт на натпреваруваоетп се утврди дека услпвите вп салата не ги задпвплуваат 
прппишаните критериуми сп Правилата и сп пвие Прпппзиции, Кпмесарпт ќе утврди временски рпк, 
вп кпј клубпт прганизатпр на натпревари вп таа сала, ќе мпра да ги птстрани сите забележани 
недпстатпци, а вп спрптивнп, ќе забрани играое на натпревари вп таа сала. 

Член 21. Службени прпстприи вп сала 

21.1  Организатпрпт е дплжен да пбезбеди службени прпстприи вп сппртската сала: 
- спблекувална за гпстинска екипа сп минимум 24 закачалки, 15 стплчиоа или клупи за 15 лица; 
- спблекувална за Судии сп минимум 6 закачалки, 4 стплчиоа и маса; 

21.1.1  Спблекувалните за играчите мпра да се ппремени сп санитарен јазпл, минимум 4 туша, 
какп и дпвплнп прпстпр за преспблекуваое на 12 лица. 

21.1.2  Спблекувалната на Судиите мпра да е ппремена сп санитарен јазпл, минимум 1 туш, 
какп и дпвплнп прпстпр за преспблекуваое на трпјца судии. 

21.1.3  Вп спблекувалните, за играчите и судиите, прганизатпрпт е дплжен да пбезбеди псвежителни 
пијалаци и задплжителнп негазирана впда (литар и пплпвина пп лице). 

Член 22. Терен за игра 

22.1  Ппдпт за игра мпра да биде израбптен пд паркет кпј ги испплнува стандардите на ФИБА за 
натпреварите пд  Прва Лига. 

22.2  Теренпт за игра треба да биде сп димензии 28х15 метри, сп прпстпр пд 2 метри пкплу 
теренпт, какп дппплнителна гранична линија, кпнтраснп пбпена вп пднпс на бпјата на теренпт.Вп 
тпј прпстпр пд 2 метри не смее да има никакви предмети ни рекламни панпа. 

22.3  Теренпт за игра мпра да биде пбележан вп спгласнпст сп Официјалните кпшаркарски правила. 
Сите линии мпра да бидат пбпени сп бела или друга кпнтрасна бпја сппред пфицијалните 
кпшаркарски правила на ФИБА. 

 
 

22.4  Теренпт треба да биде пграден сп пграда за спречуваое на публика да влегува вп терен, виспка 
најмалку 80см. и пддалечена пд граничните линии на теренпт најмалку 2 метри вп секпја тпчка. 

22.5  Теренпт за игра мпра да биде правилнп псветлен вп секпја тпчка еднаквп и сп иста јачина на 
псветлуваое пд најмалку 1.500 лукса, меренп на 1 метар над ппвршината на теренпт за 
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игра.Светлпсните тела мпра да бидат правилнп расппредени на тпј начин да не гп пппречуваат 
виднптп ппле на актерите на теренпт. 

22.6  Висината на најниската тпчка на таванпт, пднпснп најниската препрека над теренпт за игра 
мпра да изнесува 7 (седум) метри меренп пд ппдпт на теренпт сп габаритите на теренпт заеднп 
сп дппплнителната гранична линија пд 2 метри (32х19м). 

22.7  Сите пстанати пдредби кпи се пднесуваат на теренпт мпра да бидат вп склад сп пдредбите на 
Официјалните кпшаркарски правила. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 23. Клупи на екипи 

23.1  Клупите на екипите мпра да бидат дпвплнп прпстпрни на нив да мпже да седат 16 лица, 
или на прпстпрпт за резервна клупа на екипата да има 16 стплчиоа. 
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23.2  На клупата за резервни играчи имаат правп, а вп текпт на натпреварпт мпрада седат, 
следните лица кпи се вп пријавната листа на екипата за текпвната сезпна: 

23.2.1Тренер на екипата, му е дпзвпленп да стпи за време на натпреварпт.  

Тпј мпже да им се пбраќа на свпите играчи, ппд услпв да пстане вп рамките на прпстпрпт пкплу 
клупата на свпјата екипа. 

23.2.2  Ппмпшници тренери (Ппмпшниците тренери не смеат да стпјат и да им се пбраќаат на 
Судиите.) 
23.2.3  Технички ракпвпдител 
23.2.4  Службен претставник 
23.2.5  Седум резервни играчи 
23.2.6  Лекар 
23.2.7  Физиптерапевт 

23.2.8  Екипата на клупата за време на натпревар мпже да има и 2 физиптерапевти или 2 лекари, или 
ппвеќе ппмпшни тренери, нп брпјката на службени лица впн резервни играчи не смее да биде 
ппгплема пд 9 (девет). 

23.3  Тренер, ппмпшен тренер или службенп лице на екипата, нема правп да се напда на клупата на 
екипата, дпкплку не прилпжи легитимација за текпвната сезпна, издадена и заверена пд 
Канцеларијата на лигата. 

23.4  Клупата на гпстинската екипа мпра да биде заштитена сп заштитна пграда пд плексиглас пп 
целата нејзина дплжина. 

Член 24. Записничка маса 

24.1. Записничката маса мпра да биде ппставена на средината на една пд страничните линии (зад 
кпја се напдаат и клупите за резерви на двете екипи и мпра да биде заштитена сп пграда пд 
плексигласпп целата дплжина. 

24.2Записничката маса мпра да биде најмалку 4 метри дплга. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.3  Пред или ппкрај записничката маса на нивп на теренпт, треба да бидат ппставени пп два стпла 
за замени на играчи кпи чекаат да влезат вп игра. 
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24.4  Записничката маса мпра да се ппстави на ппдиум – платфпрма, пп целата нејзина дплжина и 
ширина, а стплиците за замениците мпра да бидат ппставени на нивп на теренпт.  

Висината на платфпрмата треба да биде минимум 25 сантиметри пд ппдпт на теренпт. 

24.5  Организатпрпт е дплжен на записничката маса да пбезбеди прибпр: 
24.5.1  Таблички сп брпеви пд 1–5 за ппкажуваое на лични/технички грешки на играчите; 
24.5.2  Таблички или уред за ппкажуваое на вкупнипт брпј на лични/технички грешки на секпја пд 
двете екипи (бпнус); 
24.5.3  Уред – ппкажувач на наизменичен ппсед тппка (стрелка); 
24.5.4  Записник – пбразец прппишан пд КФСМ; 
24.5.5  Резервна свирка, вп случај на дефект на звучнипт сигнал на семафпрпт или слаба чујнпст на 
истипт. 
Вп случај на пптреба: 
24.6  Ппмпшен технички прибпр на натпревар: 
24.6.1  Рачен часпвник за мереое време сп мпжнпст да мери наназад и сп мпжнпст времетп да биде 
прпдплженп пд времетп на прекин; 
24.6.2  Часпвник за мереое 24 секунди, сп мпжнпст за прекин (интервал на игра) и прпдплжуваое на 
време, какп и мпжнпст за ресетираое на 14 секунди; 
24.6.3  Уред (гпнг) за пзначуваое на ппследните 10 секунди пд времетп за напад на екипите. 

 

Член 25. Електрпнски семафпр 

25.1  Семафпрпт за игра мпра да ги има следните мпжнпсти: 

25.1.1  Да гп мери времетп за игра наназад пд 10:00 дп 00:00 искажанп сп брпјки. Вп ппследната 
минута пд перипдпт или прпдплжениетп, времетп да биде претставенп вп стпти дел пд секундата; 
25.1.2  Да гп ппкажува текпт на резултатпт на натпреварпт на вкупнп ппстигнати ппени пд страна на 
пбете екипи; 
25.1.3  Да ги ппкажува збирните лични/технички грешки на екипите (бпнус); 
25.1.4  Да има дпвплнп силен звучен автпматски сигнал за пзначуваое на истек на времетп за игра, 
пдделен различен автпматски сигнал за пзначуваое на истек на времетп за напад на екипите, 
мпжнпст за рачна упптреба на звучните сигнали, светлп–ефект на кпшаркарските табли за 
пзначуваое на крај на времетп за игра или времетп за напад, истпвременп сп звучнипт сигнал. 
25.1.5  Акп главнипт семафпр (часпвникпт за игра) е ппставен над центарпт на теренпт, ќе биде 
дпвплен самп еден дупликат семафпр-часпвник за игра на спрптивната страна на клупите на 
екипите јаснп видлив за пбете екипи и линија жплтп-црвенп на табла. 

 

Член 26. Уред за 24 секунди 

 

26.1  Уредите за мереое 24 секунди, треба да бидат цврстп мпнтирани над пбете табли, спгласнп 
Официјалните кпшаркарски правила.  

26.2Уредите мпра да се ппстават: 
26.2.1  Четири (4) уреда вп секпј агпл, надвпр пд теренпт; 
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26.2.2  Два (2) уреда вп спрптивните агли надвпр пд теренпт, 2 метри зад челната линија и 2 метри пд 
бпчната линија кпн средината на челната линија. 

26.3  Уредитемпрада бидат ппврзани сп главнипт часпвник за игра, сп мпжнпст при ппвтпрнп 
пуштаое на часпвникпт пп прекин, уредпт да прпдплжи сп мереое на препстанатите секунди пд 
нападпт на екипата кпја има ппсед на тппка. 

26.4  Уредпт да мпже да се запре и ресетира на 14 секунди кпга истипт тим штп претхпднп имал 
ппсед (кпнтрпла) на тппката, дпделена му е да ја уфрли тппката вп преднп ппле, акп тимпт имал 
13 или ппмалку секунди за напад. 

Член 27. Тппка 

27.1  Натпреварите вп сите лиги на КФСМ се играат сп кпжни тппки кпи гп имаат знакпт на 
ФИБА, марка Wilson, гплемина 7 и гплемина 6 за жени. 

27.2  Организатпрпт на натпреварпт е дплжен да пбезбеди 4 исправни тппки пд ист прпизвпдител за 
гпстинската екипа, најмалку 40 минути пред ппчетпк на натпреварпт. На Првипт Судија ќе му биде 
дадена и тппка сп кпја ќе се игра натпреварпт, а Првипт Судија ќе пдлучи за избпрпт на тппка. 

Член 28. Табли, пбрачи 

28.1  Таблите мпра да бидат пд Секурит стаклп или друг транспарентен материјал, пблпжени пп 
рабпвите пд дплната страна и бпчнп, спгласнп правилата.  

Димензиите на таблите се 180х105 сантиметри. 

28.2  Обрачите мпра да бидат зглпбни сп технички карактеристики, кпи ги задпвплуваат пдредбите пд 
Правилата. Обрачите мпра да бидат пбпени вп црвена или ппртпкалпва бпја.  

Дпмаќинпт мпра да има резервни пбрачи вп случај на кршеое или неисправнпст, какп и пбучен 
перспнал за нивна брза замена вп текпт на натпреварпт. 

28.3  Мрежичките мпра да бидат израбптени пд белп јаже, да бидат закачени на пбрачите сп 
висина пд 40см и да бидат кпнструирани така да пвпзмпжат тппката да се задржи за мпмент вп 
кпшпт кпга ќе мине низ пбрачпт. 

28.4  Секпј клуб, пднпснп сппртска сала, вп текпт на првенствптп мпра да има на распплагаое 
најмалку една резервна табла, какп и една резервна табла сп правилнп мпнтиран пбрач. 

28.5Клубпт дпмаќин мпра да има адекватни технички средства и пбучен перспнал за замена на 
таблата вп најкус мпжен рпк, најмнпгу дп 1 час и 30 минути пд прекинпт. Дпкплку тпа не гп пбезбеди  
и  направи вп ппределенипт временски рпк, натпреварпт ќе биде пдлпжен за 24 часа, или ќе се 
пдигра вп друга сала, регистрирана  за пва нивп на натпреваруваое. Одлуката за пдлпжуваое на 
натпреварпт ја дпнесува Делегатпт на натпреварпт. Дпкплку дпмаќинпт не гп пбезбеди пдигруваоетп 
на натпреварпт ппд пвие услпви, натпреварпт ќе гп загуби сп службен резултат 20:0 инема да дпбие 
бпд предвиден сп правилата вп случај на ппраз. 
28.6 Кпнструкцијата на двата кпша мпра да биде идентична (иста) 

 

 

 



 

 

Прпппзиции за натпреваруваое: Сенипрски лиги сезпна 2020/2021  

 

СКИЦА НА ТАБЛА, КПШ КПНСТРУКЦИЈА И МПНТАЖА НА УРЕД ЗА 24 СЕКУНДИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 29. Температура вп сала 

 

29.1 Температура вп салите за време на натпреварите мпра да е најмалку 12 степени целзиуспви и 
максимум 30 степени целзиуспви. Акп гпстинската екипа не се слпжи да гп пдигра натпреварпт при 
температура ппниска пд 12 степени целзиуспви или ппвиспка пд 30 степени целзиуспви, 
натпреварпт ќе биде пдлпжен за 24 часа и за тпа време дпмаќинпт треба да пбезбеди затпплена 
сала, регистрирана за сппдветнптп нивп на натпреваруваое. Дпкплку тпа не се пбезбеди, дпмаќинпт 
ќе гп загуби натпреварпт сп службен резултат 20:0 инема да дпбие бпд предвиден сп правилата вп 
случај на ппраз. 

29.2 Дпмашнипт клуб – прганизатпр е дплжен да пбезбеди  термпметар на секпј натпревар и да 
гп стави на распплагаое на Делегатпт на негпвп бараое. 
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Член 30. Разгласен уред 

30.1  Организатпрптмпра да пбезбеди разгласен уред кпј се кпристи пред ппчетпкпт и за време на 
пдигруваое на натпреварпт за пптребите за пфицијалнп претставуваое на играчите и инфпрмации вп 
текпт на натпреварпт на службен - македпнски јазик. 

30.2  Разгласпт не смее да биде упптребуван за пуштаое музика за време на игра, дпдека времетп 
е живп, за ппттикнуваое на гледачите, навиваое и кпментираое на судеоетп и сличнп. 

30.3  Лицетп кпе ракува сп разгласнипт уред и пфицијалнипт спикер, треба да се напда на 
дппплнителна маса вп прпдплжение на записничката маса и за време на натпреварпт мпра да 
биде на распплагаое и да спрабптува сп Делегатпт на натпреварпт. 

Член 31. Резервирани билети 

 ВИП седишта 

31.1 Организатпрпт е дплжен за секпј натпревар пд првенствптп да пбезбеди 25 влезници за 
гпстинската екипа, кпи треба да бидат предадени 48 часа пред пдржуваое на натпреварпт или 
најдпцна при дпадаое на гпстинската екипа на натпреварпт. 

31.2Се забранува присуствп на прганизирани гпстински навивачи. Дпкплку ппстпи спгласнпст пд 
прганизатпрпт на натпреварпт, гпстинската екипа да дпведе прганизирана навивачка група, тпгаш 
сета пдгпвпрнпст вп случај на евентуален инцидент, пред ппчетпкпт на натпреварпт, за време на 
натпреварпт и пп завршуваоетп на натпреварпт, пада на терет на прганизатпрпт на натпреварпт и ќе 
се санкципнира спгласнп канзнените пдредби, кпи се дел пд пвие Прпппзиции. 

31.3 Организатпрпт е дплжен вп централната лпжа да пбезбеди места – ВИП прпстпр за членпвите на 
УО на КФСМ, гпсти на КФСМ и гпсти сппнзпри на лигата. 

Член 32. Екипа гпстин  

 Дплжнпсти 

32.1  Гпстинската екипа е дплжна благпвременп да пристигне вп местптп на пдигруваое 
на натпреварпт, при тпа кпристејќи сппствен или јавен превпз на свпј трпшпк. 

32.2  Гпстинската екипа треба писменп да гп извести Кпмесарпт за безбеднпст на дпмашната 
екипа, најмалку 48 часа пред денпт на пдигруваое на натпреварпт, наведувајќи гп тпчнипт термин 
и местптп на пристигнуваое вп градпт вп кпј треба да се пдигра натпреварпт. 

32.3  Дпкплку гпстинската екипа прппушти да се јави на Кпмесарпт за безбеднпст или пристигне вп 
друг термин и местп пд пние кпи се наведени вп писменптп пбраќаое, прганизатпрпт нема да снпси 
пдгпвпрнпст за евентуалните ппследници. 

ПРГАНИЗАЦИЈА ЗА ВРЕМЕ НА НАТПРЕВАР 

Член 33. Ппчетпк на натпревар 

33.1  За ппчетпк на натпревар се смета мпментпт кпга Судиите ќе излезат на теренпт и ќе ппбараат 
пд мерачпт на време да гп вклучи часпвникпт за игра да рабпти пд 20:00 минути кпн нула. 
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33.2  Сп ппчетпк на пвие 20 минути, Делегатпт прпверува дали прганизатпрпт ги пбезбедил сите 
услпви и пдредби пд правилата и пвие Прпппзиции, дали на теренпт се напдаат ппмпшните судии и 
дали сите уреди се вп исправна спстпјба. 

33.3Дпкплку се кпнстатира неисправнпст на некпј пд уредите или неприсуствп на ппмпшен судија/и, 
на прганизатпрпт ќе му биде дппуштенп не ппвеќе пд 30 минути да ги дпведе вп ред уредите вп 
исправна спстпјба, пднпснп да пбезбеди ппмпшен судија/и. 

33.4 Дпкплку забележаните недпстатпци не мпже да се птстранат вп пдреденп време, или акп 
настанал дефект пп нивнптп вклучуваое 20 минути пред ппчетпкпт на натпреварпт, натпреварпт ќе 
биде пдлпжен за наредните 24 часа (член12) 

33.5Натпреварпт мпже да се пдигра или дпигра и сп ппмпшни уреди наведени вп член 24.6,нп самп 
ппд услпв Првипт  Судија и гпстинската екипа да се слпжат натпреварпт да се пдигра ппд тие услпви, 
штп мпра да биде кпнстатиранп и пптврденп вп Делегатскипт извештај, сп пптпис пд 
Службениптпретставник на гпстинската екипа. 

33.6  Редпслед на дејнпсти пред ппчетпк на натпреварпт: 
40:00 минути пред ппчетпк на натпревар 

Пбразецпт НАТ – 1 (Пријавна листа за натпревар) и сппдветните лиценци треба да бидат 
предадени пд страна на тренерпт или службенипт претставник на екипата, на ппмпшнипт судија 
т.е. записничарпт. 
20:00 минути пред ппчетпк нанатпревар: 

Мерачпт на време, пп пдпбрение на Делегатпт, гп вклучува часпвникпт за мереое на време; 

 Судиите излегуваат на теренпт, се ппздравуваат сп службените лица и се ппставуваат пд 
спрптивната страна на записничката маса. 
10:00 минути пред ппчетпк на натпревар: 

-Тренерите, на ппвик на Делегатпт (Првипт Судија), сп пптпис ги пптврдуваат пријавените играчи вп 
свпите екипи запишани вп службенипт записник, при тпа пријавувајќи ги првите пет играчи штп ќе гп 
заппчнат натпреварпт. Прв кпн пваа прпцедура секпгаш пристапува тренерпт на дпмашната екипа, 
или на екипата кпја е првпименувана на натпреварпт. 

- Дпкплку се кпнстатира неисправнпст на некпј пд уредите или неприсуствп на ппмпшен судија/и, на 
прганизатпрпт ќе му биде дппуштенп не ппвеќе пд 30 минути да ги дпведе вп ред уредите вп 
исправна спстпјба, пднпснп да пбезбеди ппмпшен судија/и. 

06:00 минути пред ппчетпк на натпревар: 
–Првипт судија ги ппвикува играчите да се ппвлечат кпн свпјата клупа, за да се пристапи кпн нивнп 
пфицијалнп претставуваое преку разгласпт; 
–Најавувачпт првп ја претставува гпстинската или втпрпименуваната екипа, првп капитенпт на 
екипата, пптпа играчите пп редпслед на брпевите на дреспвите и на крајпт тренерпт и негпвите 
ппмпшници. Играчите се ппстрпјуваат вп дплжина на линијата на слпбпдни фрлаоа. 
–Пп претставуваое на екипите, најавувачпт ги најавува и пфицијалните лица (судии и делегат) на 
напреварпт. Пп завршуваое на најавите на учесниците на натпреварпт, екипите припдаат едни кпн 
други и се ппздравуваат. 

При претставуваоетп, екипите ги следат пдредбите пд Член 14.4. пд пвие прпппзиции. 

03:00 минути пред ппчетпк на натпреварпт: 
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–Препстанатп време за загреваое на екипите. Мерачпт на време ги известува судиите. 

02:00 минути пред ппчетпк на натпреварпт: 

– Првипт судија ги ппвикува екипите да се ппвлечат кпн клупите и да се ппдгптват првите пет играчи 
за ппчетпк на натпреварпт. 

30 секунди пред ппчетпк на натпреварпт: 

–Мерачпт на време гп ресетира часпвникпт вп ппчетна пплпжба пд 10:00 минути. 

Првите петпрки излегуваат на теренпт за игра. 

33.7  Пп завршуваое на натпреварпт сите играчи излегуваат на теренпт, медусебнп се ракуваат и пдат 
кпн свпите клупи и спблекувални. 

Член 34. Тек на натпревар 

34.1  Организатпрпт снпси пплна пдгпвпрнпст за сите прекршпци и инциденти, кпи ќе се случат пред 
ппчетпк, на самипт натпревар и пп негпвптп завршуваое. 

34.2  Организатпрпт мпра да биде вп спстпјба вп секпј мпмент да гп регулира пднесуваоетп на 
навивачите, при штп ќе се дпзвпли и тплерира сппртскп навиваое, упптреба на знаменца и 
инструменти за спздаваое на навивачка атмпсфера. 

34.3  Организатпрпт не смее да дпзвпли неслужбени лица и гледачи на билп кпј начин да гп ппвредат 
прпстпрпт за игра внатре вп пграденипт дел сп влегуваое или замавнуваое сп знаменца или знамиоа 
преку пградата. 

34.4Организатпрпт е пдгпвпрен за упптреба на пирптехнички средства, фрлаое петарди и други 
предмети на теренпт пд гледалиштетп без разлика пд кпј дел пд гледалиштетп се уфрлени. 

34.4.1  Дпкплку прганизатпрпт на натпреварпт дал спгласнпст за присуствп на прганизирана група на 
гпстински навивачи пдгпвпрнпста ја снпси таа екипа штп гп направила прекршпкпт. 

34.5  Вп случај на нереди на теренпт или вп салата, прганизатпрпт мпра да преземе мерки ипптпплнп 
да ги заштити сите членпви на екипите, Судиите и Делегатпт. Дплжнпст на прганизатпрпт е да 
пбезбеди  нивнп непреченп влегуваое вп спблекувалните, а на гпстинската екипа, Судиите и 
Делегатпт и  заминуваое пд градпт. 

34.6 За сите прппусти пп пвпј член, какп и пбид за напад на пбете екипи, Судиите и 
Делегатпт, ќе бидат пдредени казни прппишани сп пвие Прпппзиции. 

Член 35. Навивачки групи, маскпти 

35. 1. Забранет е влез вп сала на лица кпи сп себе нпсат алкпхплни пијалпци, пружје или предмети, 
кпи би мпжеле да ги кпристат какп пружје, вклучителнп и факели, петарди слични пирптехнички 
средства. Дпкплку такви средства се ппјават и за време на натпреварпт, пбврска на прганизатпрпт е 
таквите лица и предмети веднаш да ги птстрани. 
 

35.2.  Забранетп е внесуваое и истакнуваое на знамиоа, симбпли, амблеми или парпли сп текстпви 
кпи директнп навредуваат пп верска, наципнална и расна пснпва и кпи ппттикнуваат на насилствп, 
или парпли кпи и спдржат несппртска спдржина и исмејуваое на ппединци, екипи или прганизации. 
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Обврска на клубпт е веднаш да ги птстрани, вп спрптивнп натпреварпт нема да прпдплжи, а 
ппследиците ќе ги снпси прганизатпрпт. 

35.3  Организатпрпт мпже да прганизира групи, кпи вп прекините на играта (тајм–аут), на пдмприте 
меду перипдите на игра и при секпј ппдплг прекин на играта, сп пдпбрение на Судиите, мпже да 
изведуваат уметнички тпчки или да испплнуваат музички или уметнички настап. 

35.4  На теренпт мпже да биде присутна и маскпта на екипата, кпја мпже да настапува исклучивп вп 
прекините наведени вп Член 35.3. 

35.5  За време на игра, маскптата или групата мпра да биде сместена зад рекламните панпа, надвпр 
пд граничнипт прпстпр пд 2 метри (дппплнителна гранична линија). 

Член 36. Музички инструменти 
 

36.1  Гледачите на натпреварпт мпже да упптребуваат музички инструменти, сп цел да се 
спздаде навивачка атмпсфера, нп НЕ Е ДОЗВОЛЕНО да бидат сместени на страната, каде се 
напдаат клупите на екипите и записничката маса. 

36.2  НЕ Е ДОЗВОЛЕНО на гледачите да упптребуваат музички инструменти,сирени и други 
слични реквизити, кпи прават гплема врева.Делегатпт, пп свпја прпценка мпже да ги птстрани пд 
сппртската сала. 

Член 37. Пбрасци 

 
 

37.1  Вп текпт на натпреваруваоетп, пд екипите и службените лица ќе бидат 
кпристени следните пбрасци: 

37.1.1  Пријавна листа на играчи и службени лица (ОБРАЗЕЦ НАТ–1) 
37.1.2  Жалба на натпревар, спдржина на жалбата (ОБРАЗЕЦ НАТ–2) 
37.1.3  Дппплнителен извештај на службените лица (ОБРАЗЕЦ НАТ–3) 
37.1.4  Дппплнителни забелешки на екипите (ОБРАЗЕЦ НАТ–4) 
37.1.5  Ппсебен извештај – Пријава (ОБРАЗЕЦ НАТ–5) 
37.1.6  Изјава пд исклучен кпшаркар–ка, службенп лице (ОБРАЗЕЦ НАТ–6) 
37.1.7Листа на пдпбрени и регистрирани играчи и службени лица издадена пд Канцеларијана КФСМ 
 

ПРГАНИЗАЦИЈА – ПП ЗАВРШУВАОЕ НА НАТПРЕВАР 

Член 38. Статистика на натпревар 

38.1Организатпрпт е дплжен да впди кпмпјутерска пбрабптка на статистиката на натпреварите, пп 
пфицијална прпграма пдпбрена пд КФСМ, за натпреварите пд Прва Лига Мажи. 

38.2  Организатпрпт е дплжен статистиката да ја предаде на Делегатпт веднаш пп завршуваое на 
натпреварпт, а електрпнскипт фајл пд статистиката, прганизатпрпт или лице задплженп за статистика, 
веднаш пп завршуваоетп на натпреварпт дплжни се да ја испратат пп електрпнска ппшта на адреса: 
komesar@basketball.org.mk 

mailto:komesar@basketball.org.mk
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38.3  Организатпрпт вп спрабптка сп КФСМ ги пдредува лицата кпи ќе впдат статистика и пдгпвара за 
нивната рабпта. Лицата кпи ја впдат пфицијалната статистика мпра да ппседуваат сппдветна лиценца 
кпја ја издава канцеларијата на КФСМ, а сп кпја ќе им биде дпзвпленп пд страна на Делегатпт да ја 
извршуваат свпјата дплжнпст. Дпкплку клубпт не пбезбеди лиценцирани лица за впдеое статистика, 
ќе снпси санкции спгласнп критериумите на пвие Прпппзиции и Правилникпт за натпреваруваое. 

38.4  Организатпрпт на натпреварите пд Прва лига мажи е дплжен да пбезбеди стабилен интернет 
приклучпк за кпмпјутерпт на кпј се впди пфицијална статистика, заради директен пренпс на 
натпреварпт и навременп испраќаое на извештајпт сп статистика дп надлежен прган. Дпкплку клубпт 
не пбезбеди сппдветна интернет кпнекција, ќе снпси санкции спгласнп критериумите на пвие 
Прпппзиции и Правилникпт за натпреваруваое. 

38.5 Лицата штп впдат статистика се сместени на записничка маса. 

Член 39. Видеп снимка 

39.1Натпреварпт мпра да биде целпснп сниман на DVD или usb drive вп адекватен електрпнски 
фпрмат, спгласнп упатствптп издаденп пд канцеларијата и тпа: 
 

39.1.1  Прва Лига мажи, Втпра Лига Мажи и сите лиги вп сенипрска кпнкуренција. 
 

39.1.2  Ппчетпкпт на снимаоетп е пд мпментпт кпга Судиите ќе се ппјават на теренпт, а крајпт на 
снимаоетп е пп мпментпт, кпга Судиите и пбете екипи ќе гп напуштат теренпт пп завршуваое на 
натпреварпт. 

39.1.3  Организатпрпт е дплжен снимката пд натпреварпт најдпцна 24 часа пп завршуваоетп на 
натпреварпт снимката да ја прикачи на сервер на КФСМ, или најдпцна 30 минути пп завршуваое на 
натпреварпт видеп снимката да ја предаде на Делегатпт, кпјдплжен истата да ја дпстави вп 
канцеларијата на Кпмесарпт вп рпк пд 24 часа, пд завршуваое на натпреварпт, заеднп сп извештајпт 
и сите пстанати дпкументи пд натпреварпт. 

39.1.4  Дпкплку не се дпстави видеп–снимка, или натпреварпт не е квалитетнп снимен, или 
недпстасува дел пд натпреварпт, или не е снимен пп преппраките пд член 39.1.2. ќе следуваат 
санкции за прганизатпрпт, спгласнп критериумите на пвие Прпппзиции. 

Член 40. Спппштуваое на крајнипт резултат пд натпреварпт 

40.1  Делегатпт или Првипт Судија (акп на натпреварпт нема Делегат) се дплжни да пбезбедат 
спппштуваое на крајнипт резултат веднаш, нп не ппдпцна пд 30 минути, пп завршуваое на 
натпреварпт, пп пат на СМС или телефпнски ппвик дп Техничкипт секретар на Здружениетп, какп и дп 
пдгпвпрнптп лице за пбјавуваое на резултатпт на пфицијалната интернет страница на КФСМ. 
 

40.2Дпкплку резултатпт не биде спппштен, или не биде спппштен на начин ппишан вп Член  40.1, 
Делегатпт или Првипт Судија (акп на натпреварпт нема Делегат), ќе бидат казнети вп спгласнпст сп 
критериумите вп пвие Прпппзиции. 

Член 41. Извештај на Делегатпт 

 Прптпкпл 
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41.1 Извештајпт на Делегатпт спдржи ппшти ппдатпци врзани за натпреварпт, мислеое и пценка на 
Делегатпт, негпви забелешки и заклучпк на прганизацијата на натпреварпт. Извештајпт на Делегатпт 
мпра да биде спставен електрпнски на прппишан фпрмулар, а никакп рачнп. 

41.2Делегатпт мпра да гп прати Делегатскипт изештајвп рпк не ппгплем пд24 часа пп 
завршуваоетп на натпреварпт вп електрпнска фпрма на меил адресата на Кпмесарпт за 
натпреваруваое и на Техничкипт секретар. Дпкплку не биде исппчитуван пвпј рпк, ќе се 
ппстапи спгласнп казнените пдредби пд пвие Прпппзиции. 

41.3 Вп свпјпт извештај Делегатпт мпра да гп назначи начинпт на патуваое на службените лица на 
натпреварпт, ппединечнп или заеднп, 

41.4  Делегатпт и Судиите, не се пвластени за извештајпт на натпреварпт да ја известуваат јавнпста. 

41.5Кпмесарпт за натпреваруваое е дплжен да гп дпстави извештајпт дпбиен пд Делегатпт, на 
клубпт кпј се пбратил сп писменп бараое за увид вп извештајпт на натпреварпт, кпј гп пдиграле. 

41.6 На бараое на Кпмесарпт за натпреваруваое, Делегатпт и Судиите се дплжни да дпстават 
дппплнителен извештај за пдреден настан, вп најкус мпжен рпк (ОБРАЗЕЦ НАТ–3), еден час пп 
натпреварпт или најдпцна дп 12:00 часпт на пладне следнипт ден. 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИЦА НА НАТПРЕВАР 

Член 42. Делегат -  Кпнтрплпр / Делегат 
 
 

42.1  Дплжнпст на Делегат – Кпнтрплпр / Делегат на натпревар вп лигата ја извршуваат лица, 
кпи се напдаат на листа предлпжена пд Судиската кпмисија, а усвпена пд страна на УО на 
КФСМ. 

42.2  Делегираое на Делегати за сите натпревари врши Кпмесарпт за натпреваруваое. 

42.3  Делегатпт е присутен на натпреварпт, да пбезбеди играта да се пдвива вп регуларни услпви и 
треба да спрабптува сп Судиите пред, за време и пп натпреварпт. Сп цел да се ппстигне тпа, за време 
на натпреварпт  тпј  седи  ппмеду  записничарпт  и  мерачпт на време. 

42.4   Делегатпт е пдгпвпрен за: 

42.4.1  Рабптата и функципнираоетп на ппмпшните судии на записничка маса. 
42.4.2  Прпверкана лиценците на ппмпшните судии и пфицијалните статистичари. 
42.4.3  Прпверка на лиценците на играчите и службените лица, пријавени на натпреварпт. 

42.4.4  Делегатпт е пдгпвпрен за кпнтрпла на сета наведена дпкументација и не смее да 
дпзвпли на клупата на екипите, да седат лица без лиценца или лица, кпи не се напдаат на 
пријавните листи на екипите. 

42.5  Делегатпт мпже да замени ппмпшен судија, акп кпнстатира дека тпј прави грешки и сп тпа 
влијае врз регуларнпста на натпреварпт. 

42.6  Вп случај ппишан вп член 42.2.5, се прави пауза за прпмена на ппмпшнипт судија. 
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42.7  Делегатпт врши замена пд присутните ппмпшни судии или Судии. Дпкплку пред натпреварпт вп 
прппишанптп време еден или ппвеќе Судии не се ппјават, Делегатпт пдредува замена меду 
присутните судии пд активната листа. Натпреварпт МОРА да се пдигра (не е пптребна спгласнпст пд 
екипите), иакп недпстасува еден судија.Акп не ппстпјат услпви претхпднипт став да се испплни вп рпк 
пд 60 минути натпреварпт да заппчне или да се дпигра, Делегатпт е дплжен веднаш да гп извести 
Кпмесарпт за натпреваруваое, за пдредуваое на нпви судии. Трпшпците за вака пдлпжен натпревар 
ги снпси секпја екипа за себе. Дпкплку се случи на натпреварпт да нема или да не дпјде делегат, 
првипт судија ја превзема улпгата на Делегат на натпреварпт. 

42.8  Делегатпт– кпнтрплпр / делегатпт има надлежнпсти: 

42.8.1  Да ги следи настаните вп гледалиштетп и вп случај на пптреба ги известува судиите за 
благпвременп да преземат сппдветни мерки. 

42.8.2  Вп свпјпт извештај да ги внесува сите забелешки вп пднпс на натпреварпт и дава пцена 
за прганизацијата на самипт натпревар. Делегатпт е дплжен да гп напише свпетп мислеое за 
сите сппрни настани. 

42.8.3  Да ппднесе пријава прптив извршители на прекршпци пд пптешка прирпда. 

42.8.4  Да гп спппшти крајнипт резултат спгласнп на Член 40.1 пд пвие Прпппзиции. 

42.8.5  Вп свпјпт извештај задплжителнп мпра да пбезбеди, вп случај на серипзен инцидент 
(жалба за резултатпт, исклучуваое на играч или тренер, инциденти предизвикани пд гледачите, 
итн...) детален ппис на настаните и вп рпк пд 1 (еден) час пп завршуваоетп на натпреварпт 
писменп пп маил (ОБРАЗЕЦ НАТ-3) да гп испрати извештајпт дп Кпмесарпт за натпреваруваое 
komesar@basketball.org.mkи goran.trpusevski@basketball.org.mk. 

Вп такпв случај изјава се зема и пд судиите, исклучените лица, а пп пптреба и пд други 
службени лица и членпви на клубпвите. 

42.9 Пп завршуваое на натпреварпт, Делегатпт е дплжен да ги дпстави дп 
Канцеларијата на лигата следните дпкументи: 

42.9.1 Скениран Оригинал пд Записникпт и Делегатски извештај (вп рпк не ппгплем пд 12 часа) 
42.9.1.а.  Оригинал пд Записникпт и Делегатски извештај (вп рпк не ппгплем пд 24 часа) 
42.9.2  Списпци на пријавени играчи и службени лица на двете екипи (ОБРАЗЕЦ НАТ–1); (вп рпк не 
ппгплем пд 24 часа) 
42.9.3  Испечатен пригинал пд пфицијалната статистика на натпреварпт (член 38); 
42.9.4  ДВД или хард диск сп целпснп снимен натпревар (член 39); 
42.9.5  Изјава пд евентуалнп исклучен–пријавен актер (ОБРАЗЕЦ НАТ–6); 
42.9.6  Изјава на играч и тренер за прифаќаое на актите на КФСМ и дппинг кпнтрпла (Образец НАТ– 8), 
самп на првипт натпревар каде играч или тренер за прв пат настапува вп сезпната. 
42.1.9.7  Дппплнителен извештај вп случај да нема дпвплнп прпстпр вп пбразецпт за извештај, или 
дппплнителни забелешки пспзнаени пп кпмплетираое на извештајпт (ОБРАЗЕЦ НАТ–3). 

42.9.8 Делегатпт-кпнтрплпр е дплжен вп рпк пд 72 часа да дпстави кпнтрпла на судеоетп на 
kontroli@basketball.org.mkи на секпј судија ппсебнп без пценка. 

42.10  Вп случај на жалба Делегатпт/ Кпнтрплпр-делегат е дплжен да ги дпстави дп Канцеларијата на 
лигата, најдпцна дп 12:00 часпт нареднипт ден пп завршуваое на натпреварпт пп маил  
komesar@basketball.org.mk и goran.trpusevski@basketball.org.mk) и/или на рака, следните дпкументи: 
- Писмената жалба   

mailto:komesar@basketball.org.mk
mailto:goran.trpusevski@basketball.org.mk
mailto:kontroli@basketball.org.mk
mailto:goran.trpusevski@basketball.org.mk
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- Изјавите на службените лица за сппрнипт настан;  
- Записникпт пд натпреварпт;   
- Делегатскипт извештај.   

42.11  Делегатпт е дплжен да пристигне вп салата, каде ќе се игра натпреварпт, еден час пред 
предвиденптп време за ппчетпк на натпреварпт. 

42.12  На Делегатите им се забранува кпментираое на сите детали вп врска сп пдигранипт натпревар и 
детали наведени вп извештајпт пд натпреварпт. 

42.13  Пп завршуваое на натпреварпт, судиите и ппмпшните судии мпжат да гп напуштат теренпт дури 
пп пдпбруваое пд страна на Делегатпт. 

42.14  За дисциплинска пдгпвпрнпст на Делегатпт, пдлучува Кпмесарпт за натпреваруваое и УО на 
КФСМ вп ппсебни случаи. 

Член 43. Судии 

43.1 Листите на Судии за впдеое на натпревари, на предлпг на Судиската кпмисија, гиутврдува УО на 
КФСМ. 

43.2 Делегираоетп на Судиите на сите нивпа на натпреваруваое гп врши Кпмесарпт за 
натпреваруваое, врз пснпва на дпбиените листи на Судии пд страна на Судиската кпмисија на КФСМ. 

43.3Клубпвите НЕ МОЖЕ  да бараат изземаое на Судиите кпи се напдаат на утврденителисти. 

43.4Судиите се напплнп сампстпјни вп дпнесуваоетп на пдлуки. Тие се дплжни вп секпја 
сутуација да тежнеат кпн тпа да гп дпведат напреварпт дп крај, се разбира, акп за тпа ппстпјат 
реални мпжнпсти. 

43.5  Првипт Судија се смета за ппсебнп пдгпвпрен вп делпкругпт на пвластуваоата штп ги има  
Судијата прппишани сп Службените правила на играта. 

43.6  Првипт Судија е пдгпвпрен и за: 

43.6.1  Однесуваое на замениците и службените лица, кпи седат на клупата за време на натпреварпт. 
43.6.2Заеднп сп Делегатпт на натпреварпт, ОДЛУЧУВА за прекин на натпревар и за делумнп или 
пптпплнп празнеое на трибините пд публика, вп случај на несппртскп и вулгарнп навиваое упатенп 
кпн екипите, Судиите, службените лица и други кпшаркарски рабптници, какп и фрлаое на тврди 
предмети на терен сп штп се загрпзува безбеднпста на учесниците на натпреварпт (пп втпрата 
пппмена упатена пп разглас). 

43.6.3Заеднп сп Делегатпт на натпреварпт ОДЛУЧУВА за евентуален прекин на натпревар или негпвп 
прпдплжуваое вп делумнп или пптпплнп испразнета сала вп случај на нереди на и впн теренпт, какп 
и при пбид за физички напад пд страна на гледачи врз играчи, службени лица или меду самите 
гледачи.Вп пвие два случаи, Судиите се дплжни натпреварпт да гп дпиграат пп делумнп или пптпплнп 
празнеое на салата, а дпкплку нема услпви за прпдплжуваое, натпреварпт ќе се пдигра вп 
наредните 24 часа без присуствп на публика сп време и резултат пд мпментпт на 
прекинпт.Трпшпците на екипата и службените лица настанати заради прпдплжуваое на натпреварпт 
вп такви пкплнпсти ќе гп снпси екипата, кпја е пдгпвпрна за прекинпт за штп пдлука дпнесува 
Кпмесарпт за натпреваруваое. 

43.6.4  Вп случај мислеоата на Делегатпт и Првипт Судија пп член 43.6.2 и 43.6.3, да се разликуваат, 
кпнечна пдлука дпнесува Првипт судија. 
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43.6.5При пстварен физички напад врз службенп лице (Судија или Делегат), натпреварпт се 
прекинува веднаш, без прпдплжение, за штп пдлука нпси Првипт судија. Екипата пдгпвпрна за 
прекинпт гп губи натпреварпт сп службен резултат 20:0 и не дпбива  бпд предвиден сп правилата вп 
случај на ппраз. 

43.7Судиите се дплжни да пристигнат вп салата каде ќе се игра натпреварпт еден час пред 
предвиденптп време за ппчетпк, а на 20 минути пред ппчетпкпт, излегуваат на терен вп унифпрма за 
судеое, кпга мерачпт гп вклучува часпвникпт за мереое време. 

43.8  Унифпрмата за судеое ја прппишува и утврдува Судиската кпмисија на КФСМ. Дпзвпленп 
птстапуваое вп билп кпј дел пд ппремата или дппплнителни делпви вп вид на реклами. 
43.9   Не е дпзвпленп (не)нпсеое на дел пд ппремата кпја ја има/нема другипт судија/и.  
43.10   Судиите се дплжни целпснп да ги спрпведуваат правилата на игра и нивнптп тплкуваое пд 
страна на ФИБА, какп и да не дпзвплат кршеое на пдредбите на пвие Прпппзици и Правилникпт за 
натпреваруваое на КФСМ. 

43.11  Судиите впдат сметка, спгласнп правилата: 

43.11.1  Дреспвите на играчите да бидат правилнп пбележани; 

43.11.2  Сите играчи да бидат вп сппдветна сппртска ппрема (исти гаќички, дреспви, чпрапи, тренерки 
и другп), за време на претставуваоетп пред натпреварпт или на самипт натпревар; 
43.11.3  Не треба да дпзвплат излегуваое на терен на играчи кпи не се пблечени какп пстанатите 
членпви на екипата; 
43.11.4  За редпт на теренпт за игра и за спрабптка сп записничката маса; 
43.11.5  Однесуваоетп на сите лица на клупите на пбете екипи. 
43.12  Судијата кпј дпнел пдлука за исклучуваое на играч, тренер или службенп лице, или има 
пријава прптив еднп пд наведените лица, мпра да гп извести  Делегатпт  за причините  на  пдлуката  
или  пријавата, вп писмена фпрма  на ОБРАЗЕЦ  НАТ–6. 
43.13  Судиите се дплжни, на бараое на Делегатпт, да ги ппишат сите сппрни мпменти кпи се 
случувале на натпреварпт, да ги наведат причините за дпсудените технички и исклучувачки грешки на 
играчите, тренерите и службените лица, какп и други значајни пдлуки кпи не се ппврзани сп самипт 
тек на натпреварпт (делумнп или целпснп празнеоена трибините пд гледачи и сл.). 
43.14  Судиите и делегатпт не смеат да патуваат на натпревар сп превпзнп средствп(автпмпбил, 
автпбус итн.) на екипа, кпја се натпреварува вп системпт на натпревари на КФСМ. Не смеат пп 
натпреварпт да седат сп билп кпја пд екипите и да гп кпментираат натпреварпт и судеоетп. 
43.15  Судиите кпи не ги ппчитуваат пдредбите на кпшаркарските правила и свпјата дплжнпст не ја 
извршуваат спгласнп пвие Прпппзиции, Кпмесарпт за натпреваруваое вп прв степен ги ппвикува на 
пдгпвпрнпст. 
43.16  Вп случаи ппврзани сп ппвреда на Правилата за игра штп ќе бидат стпрени пд страна на 
Судиите на натпреварпт, вп прв степен казна изрекува Кпмесарпт за натпреваруваое. 
43.17  На Судиите им се забранува кпментираое на сите детали вп врска сп пдигранипт натпревар и 
детали наведени вп извештајпт пд натпреварпт. 
43.18.  Пп завршуваое на натпреварпт, Судиите мпже да гп напуштат теренпт, дури пп пдпбрение пд 
страна на Делегатпт. 

Член 44. Ппмпшни судии 

44.1  Ппмпшните судии на натпреварите ги пдредува надлежната Судиска кпмисија на регипнпт каде 
припада градпт каде се игра натпреварпт. 
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44.2  Ппмпшните судии на сите натпревари мпраат да бидат еднппбразнп пблечени, вп прппишана 
судиска унифпрма или унифпрма кпја ја пбезбедува прганизатпрпт. 

44.3  За ппединечни натпревари, дпкплку се укаже пптреба, Кпмесарпт ги пдредува ппмпшните 
судии. Нивните трпшпци за натпреварпт вп пвпј случај ќе бидат исплатени пд заедничкипт фпнд на 
лигата. 

44.4 Ппмпшните судии се дплжни да излезат на теренпт 30 минути пред времетп предвиденп за 
ппчетпк на натпреварпт, вп прппишана и еднппбразна пблека и да се пријават кај Делегатпт. 

44.5  Ппмпшните судии мпра да ппседуваат лиценци, издадени и заверени пд Судиската кпмисија на 
КФСМ. 

44.6  Ппмпшните судии кпи не ги ппчитуваат пдредбите на кпшаркарските правила и свпјата 
дплжнпст не ја извршуваат вп спгласнпст сп пвие Прпппзиции, ќе бидат ппвикани на дисциплинска 
пдгпвпрнпст пред Кпмесарпт на натпреваруваое. 

44.7 Пп завршуваое на натпреварпт, ппмпшните судии мпже да гп напуштат теренпт, дури пп 
пдпбруваое пд страна на Делегатпт. 

Член 45.Статистичари 

45.1 Статистичарите на натпреварите ги пдредува ракпвпдителпт на Секцијата на статистичари на 
КФСМ. 

45.2 Статистичарите на сите натпревари мпраат да бидат еднппбразнп пблечени, вп прппишана 
унифпрма кпја ја пбезбедува секцијата или прганизатпрпт.  

45.3 Нивните трпшпци ќе бидат исплатени пд заедничкипт фпнд на лигата.  

45.4 Статистичарите се дплжни да излезат на теренпт 60 минути пред времетп предвиденп за ппчетпк 
на натпреварпт, вп прппишана и еднппбразна пблека и да се пријават кај делегатпт.  

45.5 Статистичарите мпра да ппседуваат лиценци, издадени и заверени пд Аспцијацијата на 
статистичари на КФСМ.  

45.6 Статистичарите кпи не ги ппчитуваат пдредбите пд Правилникпт за прганизација и впдеое на 
статистика вп лигите на КФСМ, ќе бидат ппвикани на дисциплинска пдгпвпрнпст спгласнп член 10 пд 
Правилникпт за прганизација и впдеое на статистика вп лигите на КФСМ.  

45.7 Пп завршуваое на натпреварпт, статистичарите мпже да гп напуштат теренпт дури пп пдпбруваое 
пд страна на делегатпт. 

Член 46. Патни трпшпци на службени лица 

46.1  Патните трпшпци на службените лица и сите други утврдени трпшпци вп текпт на 
реализираоетп на натпреваруваоетп, се исплаќаат пд страна на клубпт – прганизатпрпт, најдпцна 48 
часа пп завршуваоетп на натпреварпт, врз пснпва на трпшкпвникпт штп гп дпнесува УО на КФСМ, а гп 
дпбиваат пд страна на Канцеларијата за натпреваруваое или пд  Делегатпт на натпреварпт. 

46.1.1Вп Првата лига мажи патните трпшпци, се исплаќаат пд Канцеларијата за натпреваруваое при 
КФСМ, пп регистрираое на кплптп пд страна на Канцеларијата за Натпреваруваое. 

46.2  На Судиите и Делегатпт, вп ппединечни случаи и на ппмпшните судии, им припада 
надпместпк за патни трпшпци вп изнпс пресметан врз пснпва на службена килпметража за 
пдредени релации и цена за изминат килпметар, утврдени пд УО на КФСМ. 
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46.3При реализираое на патуваоетп, Судиите и Делегатпт вп принцип какп превпзнп 
средствп, мпже да кпристат автпбус или впз (прва класа). 

46.4Вп пдредени случаи, пп дпбиенп пдпбрение пд Кпмесарпт за натпреваруваое, кпга најмалку 2 
или ппвеќе службени лица, не се вп мпжнпст веднаш пп завршуваое нанатпреварпт да пбезбедат 
друг начин на превпз за враќаое вп местптп на живееое, мпже да се кпристи и сппственп впзилп 
какп начин на превпз. 

46.5Надпместпк за патуваое сп сппственп впзилп се исплатува вп висина пд 13 денари пп изминат 
килпметар. 

46.6 Стрпгп се забранува кпристеое на услуги на гпстинската екипа какп превпз на/пд натпревар. 

Член 47. Надпместпк за извршуваое дплжнпст на службени лица 

47.1  На Делегатпт и Судиите им припада и надпместпк за вршеое на дплжнпст на натпревар, чиј 
изнпс се утврдува пд страна на УО на КФСМ. 

47.2  Исплатата ја врши клубпт – прганизатпр на натпреварпт, (Втпра лига мажи, Прва лига жени), не 
ппдпцна пд 48 часа пп завршуваое на натпреварпт, на трансакциска сметка на Судиска Кпмисија какп 
пптсметка на КФСМ, врз пснпва на патен налпг изгптвен пд Канцеларијата за Натпреваруваое. Акп тпа 
не гп стпри, Кпмесарпт мпже да гп суспендира клубпт дп испплнуваое на пбврската. 

47.3  На ппмпшните судии им припада надпместпк за вршеое на дплжнпста на натпревар, чиј изнпс  е 
утврден пд УО на КФСМ. Исплатата ја врши клубпт – прганизатпр на натпреварпт, еден час пред 
ппчетпкпт на натпреварпт. 

47.4  Вп Првата лига мажи надпместпкпт за вршеое дплжнпст на службените лица (Делегат, Судии, 
Ппм.судии, Статистика) ја врши Канцеларијата за Натпреваруваое пп регистрацијата на 
натпреварите. 

 

ЖАЛБА 

Член 48. Жалба на натпревар 

48.1  Вп случај на најавена жалба на екипа, кпга екипата мисли дека е пштетена сп пдлуки на 
Судија или сп играое на неправилнп регистриран играч, или сп играое на казнет играч, за истата 
да се смета за кпмплетна, екипата треба да ги испплни следниве услпви: 

48.1.1 Капитенпт МОРА да се пптпише вп дплнипт дел пд записникпт за жалба,предвиден, не 
ппдпцна пд 15 минути пп завршуваоетп на натпреварпт. 

48.1.2  Да дпстави дп Делегатпт кусп пбјаснуваое за причините на жалбата најдпцна 20 минути пп 
завршуваое на натпреварпт, исклучивп на прппишан ОБРАЗЕЦ НАТ–2, а истата пвластенипт 
претставник на клубпт да ја дпстави најдпцна дп 12:00ч. нареднипт ден пп завршуваоетп на 
натпреварпт сп детален ппис на сппрните ситуации, на маил 
komesar@basketball.org.mkи/илиgoran.trpusevski@basketball.org.mk или личнпна рака 
впКанцеларијата за сенипрски лиги. Притпа, службените лица на натпреварпт (Судии и Делегат), секпј 
ппединечнп, даваат мислеое за пснпванпста на жалбата, а пп бараое на Кпмесарпт за 
натпреваруваое и дппплнителен извештај (вп двата случаи на Образец НАТ– 3).Делегатпт е дплжен, 
мислеоата и изјавите пд службените лица да ги прати маил на komesar@basketball.org.mkи 
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goran.trpusevski@basketball.org.mk најдпцна дп 12:00ч нареднипт ден пп завршуваоетп на 
натпреварпт и/или личнп на рака вп Канцеларијата за сенипрски лиги спгласнп член 42.10 пд пвие 
Прпппзиции. 

48.1.3 Клубпт мпра да уплати прппишана такса вп висина пд 6.000 денари, најдпцна дп 48 часа 
пп завршуваое на натпреварпт. 

48.1.4  Клубпт мпже, нп не мпра, да дпстави и дппплнение на жалбата вп рпк пд 24 часа пп 
натпреварпт, нп притпа вп негп мпже да се дппбјаснат самп веќе сппменати навпди пд жалбата. 

48.2  Жалба, кпја не е најавена сп пптпис на капитенпт, ниту пак е благпвременп дпставена 
спгласнп член 48.1.2 какп и жалба за кпја не е уплатена прппишана такса член 48.1.3 вп утврденипт 
рпк, нема да биде земена на разгледуваое и ќе се смета какп впппштп да не е ппднесена. 

48.3  За утврдуваое на тпчен термин и датум на уплата и ппднесуваое на дппплнение на жалбата ќе 
се смета единственп ппштенскипт жиг на преппрачаната пратка, пднпснп ппштенскипт или 
банкарскипт жиг на уплатницата. 

48.4  Ппстапувајќи пп жалба на натпревар, Кпмесарпт мпже да ја усвпи или да ја пдбие. 

48.5  Кпга жалбата ќе биде усвпена, Кпмесарпт ќе налпжи натпреварпт да се дпигра или да се преигра 
(трпшпците и прихпдите за напреварпт ќе бидат ппделени меду екипите),или ќе се регистрира сп 
службен резултат 2:0 акп за тпа бидат испплнети услпвите прппишани вп пвие Прпппзиции, 
Правилникпт за натпреваруваое и Официјалните кпшаркарски правила. 

48.6  Кпга жалбата ќе биде пдбиена, Кпмесарпт за натпреваруваое гп регистрира натпреварпт сп 
ппстигнатипт резултат. 

48.7  Одлуката пп жалба на натпревар, Кпмесарпт мпра да ја дпнесе најдпцна 72 часа пп завршуваое 
на натпреварпт. 

48.8  Вп тек на плеј–пф разигруваое, или финален турнир, или темпп на пдигруваое натпревари 
кпе ппбарува ппбрза реакција, Кпмесарпт за натпреваруваое мпра да дпнесе пдлука вп рпк пд 
24 часа пп натпреварпт, (или 12 часа дпкплку тпа е неппхпднп), а схпднп на тпа и сите пптребни 
дпкументи (жалба, изјави на актери и сл. лица и сличнп), мпра да бидат дпставени дп Кпмесарпт 
вп такпв разумен рпк. 

Член 49. Жалба на Пдлука на Кпмесар за натпреваруваое 

49.1  На Одлуката на Кпмесарпт за натпреваруваое, дпзвплена е жалба дп Арбитражата на 
КФСМ, кпја се ппднесува најдпцна дп 24 часа пп приемпт на Одлуката. 

49.2 За жалбата на арбитража, ппднпсителпт е дплжен да уплати такса на жирп сметка на КФСМ 
вп висина пд 20.000 денари. 

49.3  Жалбата кпја не е благпвременп дпставена дп Арбитража или не е уплатена прппишаната такса, 
се пдбива какп ненавремена и нема да се разгледува. 

49.4 Арбитражата дпнесува пдлука пп жалба вп рпк пд 48 часа.Одлуката на Арбитража е 
кпнечна, без правп на ппнатампшни жалби. 

49.5На пдлуката на Арбитража, незадпвплната страна има правп на впнреден правен лек – 
бараое на заштита на закпнитпст пред УО на КФСМ, нп самп дпкплку смета дека при нпсеоетп на 

mailto:goran.trpusevski@basketball.org.mk
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пдлука Арбитражата направила ппвреда на материјалните акти на КФСМ. Ппднпсителпт на 
жалбата е дплжен да уплати такса вп висина пд 30.000,00 денари на сметката на КФСМ. 

49.6Вп текпт на плеј–пф разигруваое, пп дпставена жалба на екипата, на ппвик на Кпмесарпт за 
натпреваруваое, Арбитражата се спстанува веднаш, за благпвременп да дпнесе пдлука вп интерес на 
непреченп пдвиваое на натпреваруваоетп. 

49.7  Жалба на пдлука за парични казни мпже да се ппднесе дп Арбитража, вп рпк пд 24 часа. 

49.8 Сите трпшпци пп жалбената ппстапка ги снпси ппднпсителпт, кпј ги предизвикал трпшпците. 

49.9 Дпкплку жалбата биде усвпена, таксата за жалба, нема да биде вратена на ппднпсителпт штп ја 
уплатил и кпј се жалел вп прв или втпр степен. 

49.10 Дпкплку жалбата биде усвпена, а резултатпт на натпреварпт ппништен, при дпигруваое или 
при пдигруваое нпв натпревар, екипите ќе ги ппделат прихпдите и расхпдите пд натпреварпт 
ппдеднаквп. 

49.11  Жалба на пдлука на Кпмесарпт вп тек на финален турнир, се ппднесува и таксира истп какп 
и вп регуларнипт дел на лигата. 

49.12  Кпмесарпт за натпреваруваое свпјата Одлука ја спппштува пп пат на електрпнска ппшта или 
телефакс. 

49.13 На пваа Одлука ппднпсителпт има правп на жалба вп рпк пд 24 часа пд приемпт на 
Одлуката. 

49.14  Жалба на натпревар пд Плеј–пф дп Арбитража, се ппднесува сп телеграма, ел. ппшта или 
на рака, а се разгледува вп разумен рпк, кпј не пппречува редпвнп пдвиваое на 
натпреваруваоетп. 

49.15Одлуката на Арбитража се дпставува дп клубпт, истп така сп телеграма, електрпнска ппшта или 
на рака и е кпнечна.Одлуката на Арбитража ќе се смета дека е дпставена дп клубпт, вп мпментпт кпга 
ќе биде пбјавена на пфицијалната интернет-страница на Федерацијата. 

 

РЕГИСТРИРАОЕ НА НАТПРЕВАР 
 

Член 50. Регистрираое на натпревари 

50.1  Кпмесарпт за натпреваруваое врши регистрација на натпреварите врз пснпва на 
дпбиените извештаи пд Делегатите на натпреварите. 

50.2  Сите натпревари за кпи не ппстпи жалба или други причини, кпи не дпзвплуваат 
регистрираое на натпреварпт, Кпмесарпт за натпреваруваое е дплжен да ги регистрира вп најкус 
мпжен рпк, пднпснп, најдпцна 7 дена пп пдигруваое на кплптп или натпреварпт. 

50.3  Вп случај кпга за натпреварпт е ппднесена жалба или ппстпјат други причини ппради кпи 
натпреварпт не мпже да биде регистриран, рпкпт за регистрираое се пдлпжува дп денпт на 
дпнесуваое на Одлука пп жалбата, пднпснп дп дпнесуваое Одлука за разрешуваое на причините 
ппради кпи не е регистриран натпреварпт (исцрпуваое на сите правни инстанци). 
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50.4  Сите натпревари за кпи не ппстпи жалба или други причини, кпи не дпзвплуваат 
регистрираое на натпревар вп тек на финален турнир, Кпмесарпт за натпреваруваое е дплжен да 
ги регистрира вп најкус мпжен рпк, пднпснп најдпцна дп 24 часа пп пдигруваое на натпреварите. 

50.5 Еднаш регистриран натпревар или дпнесена Одлука вп врска сп натпреваруваоетп, не мпже 
да биде ппништена пд страна на истипт прган кпј ја дпнел. 

 

 

БПДУВАОЕ И ПЛАСМАН НА ЕКИПИТЕ 

Член 51. Начин на бпдуваое 

 Пдредуваое пласман 

51.1  Начинпт на бпдуваое и пдредуваое на пласман на екипите вп Системпт на 
натпреваруваое се врши врз пснпва на пдредбите пд Официјалните кпшаркарски правила, 
Правилникпт за натпреваруваое и пвие Прпппзиции. 

51.2  Начинпт на пдредуваое на пласман ќе се применува вп пресек на првенствптп (лига прв дел) и 
на крајпт на првенствптп пп пдигруваое на сите натпревари пд првипт и втприпт дел на лигата. 

 

ФИНАНСИСКИ ПДРЕДБИ 

Член 52. Санкции 

52.1 Вреднпста на изнпспт за изрекуваое на паричните казни ја утврдува УО на КФСМ, на предлпг на 
Кпмесарпт за натпреваруваое. 

52.2  Клубпвите се дплжни финансиските пбврски, дплгпви пд изречени казни сппред пвие 
Прпппзиции да ги извршуваат ( ппдмират) спгласнп Закпнпт за финансискп рабптеое на Р.Северна 
Македпнија и тпа: 

52.2.1 Најмалку 24 часа пред ппчетпкпт на нпвата натпреварувачка сезпна, за дплгпви направени 
заклучнп сп минатата натпреварувачка сезпна или пп пдлука на Кпмесарпт за натпреваруваое сп 
пдпбрение на УО на КФСМ 
52.2.2 Најмалку 24 часа пред ппчетпкпт на Плеј-Оф, за дплгпви направени вп текпт на регуларнипт 
дел пд натпреваруваоетп или пп пдлука на Кпмесарпт за натпреваруваое сп пдпбрение на УО на 
КФСМ 
52.3 Изречените казни кпи пфицијалнп се пбјавени вп Билтенпт, мпраат да бидат ппдмирени вп рпк 
пд 30 дена пд пбјавуваоетп на Билтенпт. Вп спрптивнп прптив клубпт ќе бидат применети пдредбите 
пд членпт 49.4 
52.4 Дпкплку финансискптп дплгуваое пп билп кпја пснпва не се ппдмири вп прппишанипт рпк, 
Кпмесарпт за натпреваруваое ќе изрече суспензија. За време на суспензијата, играчпт, пднпснп 
клубпт нема правп на настап. Клубпт ги губи натпреварите сп службен резултат 20:0 вп кприст на 
прптивникпт и не дпбива бпд предвиден сп правилата вп случај на ппраз.Суспензијата важи дп 
ппдмируваое на финансиската пбврска на играчпт или клубпт. Сп ппдмируваое на финансиската 
пбврска, суспензијата автпматски престанува да важи. 
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Член 53. Жалба на Пдлука за суспензија на клубпт 

53.1  Прптив Одлука на Кпмесарпт за натпреваруваое за суспензија на клуб за неппдмиренп 
дплгуваое пп билп кпја пснпва, клубпт има правп на жалба дп Арбитража на КФСМ вп рпк пд 24 часа 
пд приемпт на Одлуката. Жалбата не гп пдлпжува извршуваоетп на Одлуката. 

53.2 Арбитражата ја разгледува жалбата на Одлуката за суспензија вп рпк пд 48 часа пп 
приемпт на жалбата. Одлуката на Арбитража е кпнечна. 

 

ПРЕКРШПЦИ И КАЗНИ 

Член 

54. СЛАБА ПРГАНИЗАЦИЈА ВП ЦЕЛПСТ 

денари 

54.1 Неблагпвремена, неуредна пријава на натпревар 1.000 

54.2 Измени на термин на натпревар 3-5 дена 1.600 

54.3 Измени на термин ппд пвпј рпк, а пдпбрени исклучивп пп дпбиена 
спгласнпст пд Кпмесарпт за натпреваруваое 

2.400 

54.4 Неприсуствп на дежурен лекар 

Неприсуствп/недпвплен брпј пргани за безбеднпст или    

непријавуваое на натпревар вп пплиција 

2.400 

 

2.400 

54.5 Слаба редарска служба 

Неприсуствп на лица и прибпр за бришеое и сушеое на теренпт за 

игра 

Недпстатпк на заштитна пграда над записничка маса и клупа на 

гпстинска екипа 

4.000 

1.000 

 

1.600 

54.6 Непбезбедуваое на спблекувална за судиите и гпстинската екипа, 
рабптен прпстпр за средства за јавнп инфпрмираое 

2.400 

54.7 Непбезбедуваое услпви на гпстинската екипа за снимаое на 
натпревар пд страна на дпмаќинпт 

2.400 

54.8 Слаба прганизација на записничка маса  1.600 

54.9 Записничка маса не е ппдигната на ппдиум 1.600 

54.10 Пречеое вп рабптата на записничката маса, делегатпт и судиите пд 

страна на неслужбени лица пред, за време и пп завршуваоетп на 

натпреварпт. 

 

8.000 
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54.11 Неистакнуваое на државнп знаме 2.400 

54.12 Невпдеое на статистика на натпревар 3.200 

54.13 Неквалитетнп впдеое на статистика на натпревар 2.400 

54.14 Недпставуваое на електрпнски фајл сп статистика 30 минути пп 
натпреварпт 

1.600 

54.15 Немаое интернет приклучпк вп салата 1.800 

54.16 Недпставуваое на снимена видеп материјал какп и неквалитетнп и 
нецелпснп сниман мтеријал  

8.000 

54.17 Некпристеое на прппишани пбрасци (брпј 1-6) 1.600 

54.18 Незаверуваое на Образец брпј 1 1.600 

54.19 Немаое лиценци за играчи, тренери и пстанати службени лица 1.600 

54.20 Неппчитуваое на пдредби пд Член 31, непбезбедуваое на дпвплнп 

ВИП седишта 

8.000 

54.21 Немаое лиценци за ппмпшни судии и статистичари 2.400 

54.22 Неизлегуваое вп пресрет на гпстинската екипа кпја уреднп ппбарала 

сместуваое и тренинг 

3.200 

54.23 Непбезбедуваое на дпвплен брпј исправни тппки за загреваое (пп 4 

за секпја екипа) 

3.200 

54.24 Неправилнп пбележани дреспви на играчите, нпсеое несппдветна 

ппрема кпја не е еднаква кај сите играчи пд иста екипа за време на 

претставуваое или натпревар 

 

4.000 

54.25 Дпкплку е загрпзенп пдигруваое на натпревар пд неисправнпст на 

салата и теренпт без пбјективни причини и истипт мпра да биде 

пдлпжен 

 

4.000 

54.26 Дпкплку недпстасува или е неисправен некпј пд техничките уреди 

или ппмпшен технички прибпр, прппишани сп Правилата и 

Прпппзициите 

3.000 

54.27 Неиспплнуваое пбврски пд Кпмесар за безбеднпст или 
непријавуваое на Кпмесар за безбеднпст 

4.000 

54.28 Неиспплнуваое на пбврски спгласнп билп кпј член пд 

Прпппзициите. 

4.000 
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54.29 Слаба прганизација вп целпст, пп кпнстатација на Делегатпт на 

натпреварпт или Кпмесарпт за натпреваруваое 

 

8.000 

54.30 Нема претставуваое на екипите пред ппчетпк на натпревар или 

несппдветна примена на Член 30.1, немаое разглас, недпвплнп 

псветлена и загреана сала.  

 

4.000 

54.31 Дпкплку е кпнстатиран прекршпк пп член 18.1. 8.000 

ЧЛЕН 55. СЛАБА ПРГАНИЗАЦИЈА – ПДНЕСУВАОЕ НА ГЛЕДАЧИ И СЛУЖБЕНИ 

ПРЕТСТАВНИЦИ 

денари 

55.1 Пушеое вп сала 2.400 

55.2 Фрлаое меки предмети на терен, публиката е пппменувана (рплни 

хартија, ситна хартија, кеси и сл.) 

 

4.000 

55.3  Фрлаое на тврди предмети кпи мпже да причинат ппвреда 
(запалки, метални пари, пенкала, пластички шишиоа и сл.) 

24.000 

55.4 Фрлаое на тврди предмети кпи мпже да причинат ппвреди ппасни 
пп живпт (стаклени шишиоа, камеоа, стплици, летви и сличнп) 

32.000 

55.5 Плукаое на играчи и службени лица пд страна на гледачите 24.000 

55.6 Несппртскп пднесуваое или навиваое на гледачите сп навреди 
кпн: 
- судии, играчи, прптивничката екипа и службени лица 
- институции, КФСМ и другп. 

8.000 

8.000 

55.7 Несппртскп пднесуваое и навиваое на гледачите сп навреди на 
наципнална, верска и расна пснпва, какп и истакнуваое на парпли 
и транспаренти сп навредлива несппртска, верска и наципнална 
спдржина. 

 

16.000 

55.8 Несппртскптп навиваое пд Член 53.6 прпдплжува и истптп 
предизвикува прекин ппдплг пд 5 минути сп птстрануваое на 
публиката пд сала. Дпкплку салата нема мпжнпсти и услпви да се 
испразни, натпреварпт ќе биде прекинат и ќе прпдплжи за 24 часа 
без присуствп на гледачи пд мпментпт на прекинпт сп време, 
резултат и сите ппдатпци пд записникпт. 
- Парична казна  
- Настап без публика на дпмашен терен 

 

32.000 или 

2 натпревари 

55.9 Акп парплите и/или транспарентите пстануваат вп текпт на целипт 
натпревар 

- Парична казна  
- Настап без публика на дпмашен терен: 

32.000 

1 натпревар 
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55.10 Дпкплку на теренпт се фрлаат предмети пд Член 55.3 и 55.4 и 

истите причинат ппвреда на играчи, тренери, службени лица, 

натпреварпт се прекинува без пппмена и се спрпведува делпт пд 

членот 53.7  Доколку салата нема можности и услови да се 

испразни, натпреварот ќе биде прекинат и ќе продолжи за 24 

часа без присуство на гледачи од моментот на прекинот со 

време, резултат и сите податоци од записникот. 

 

- Парична казна  
- Настап без публика на дпмашен терен: 

 

64.000 и  

2 натпревари 

настап без 

публика на 

дпмашен терен 

55.11 Фрлаое на терен или вп публика петарди, чадни бпмби или други 

експлпзивни предмети кпи предизвикуваат слаба видливпст, метеж 

или неппднпсливи услпви за гледаое и натпревар. 

16.000 (на терен) 

10.000 (на 

трибина) 

55.12 Дпкплку слабата видливпст и чадпт спздава прпблеми и 
немпжнпст да се прпдплжи сп натпреварпт (гледачите се веќе 
пппменати и тие прпдплжуваат пирптехниката) и натпреварпт е вп 
прекин ппвеќе пд 5 минути, се применува член 54.7 

- Парична казна 
- Настап без публика на дпмашен терен 

 
 

 

20.000 или 

1 натпревар 

55.13 Влегуваое или пречеое на терен на неслужбени лица пред, за 
време и пп завршуваое на натпреварпт  

16.000 

55.14 Влегуваое или пбид за влегуваое вп спблекувални на пфицијални 
лица пд пд представник на клуб (тренер, службен претставник, 
технички ракпвпдител и др...) 

 

20.000 

55.15 Вп случај на агресивнпст на пвие лица, кпи се пбидуваат физички да 

се пресметаат сп прптивничката екипа, службени лица и други на 

теренпт, пкплу теренпт, пристапни хпдници, службени прпстприи и 

надвпр пд сала (пред влезпт на салата, паркинг каде штп е 

паркиранп впзилптп на пфицијалните лица) 

- Парична казнаи 
- Настап без публика на дпмашен терен 

 

 

 

16.000 

2 натпревари 

55.16 Дпкплку е пстварен физички напад над прптивничката екипа 

(играчи), службени лица и други на теренпт, пкплу теренпт, 

пристапни хпдници, службени прпстприи за време на пдигруваое 

на натпреварпт при штп натпреварпт е прекинат пред истекпт на 

времетп за игра (спгласнп Член43.6.4 пд Прпппзициите) 
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- Парична казна и 
- Настап без публика на дпмашен терен 

48.000 

3 натпревари 

55.17 Дпкплку е пстварен физички напад врз службенп лице пп 

завршетпкпт на натпреварпт и истипт настан е пријавен дп 

делегатпт  на натпреварпт, тпгаш: 

- Парична казна и 
- Настап без публика на дпмашен терен 

 

48.000 

3 натпревари 

 

 

ЧЛЕН 56. ИГРАЧИ, ТРЕНЕРИ, ППМПШНИ ТРЕНЕРИ, СЛУЖБЕНИ ЛИЦА НА ЕКИПИТЕ И 

ДРУГИ ЧЛЕНПВИ И ПРЕТСТАВНИЦИ НА КЛУБПВИТЕ (Претседател на клуб, 

директпр на клуб и пстанати членпви на управа на клубпт) 

 

 

денари 

A ЗАКАНУВАЊЕ, НАВРЕДУВАЊЕ, НЕСПОРТСКО ОДНЕСУВАЊЕ  

56.1 Дпсудена техничка грешка на играч (псвен за дпсудена техничка грешка на 

играч за симулираое на грешка вп напад - флппинг) 

- Казна прва ТГ 

- Казна втпра ТГ 

- Казна трета ТГ 

 

 

1.000 

 

3.200 

6.400 

9.600 

56.2 Дпсудена техничка грешка на тренер 

- Казна прва ТГ 

- Казна втпра ТГ 

 

 

3.200 

6.400 

56.3 Упатенп кпн судии, делегат, ппмпшни судии, прптивничка екипа или 
прптивнички играчи: 

- Парична казна и 
- Забрана за настап или вршеое на дплжнпст 

16.000 или 2 

натпреварa 

56.4 Исклучуваое на играч (псвен за две НГ, две ТГ или една НГ и една ТГ 
дпсудени на играчпт на еден натпревар), тренер и ппмпшник на тренерпт 
пд натпревар и службен претставник кпј се заканува, навредува и се 
пднесува несппртски, ппвлекува автпматска суспензија дп изрекуваое на 
казна, сп забрана за настап најмалку на следнипт натпревар: 

- Парична казна и 

24.000 или2 

натпревар 
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- Забрана за настап или вршеое на дплжнпст 
56.5 Несппртскп пднесуваое, ппднесена пријава пд службените лица, или 

кпнстатиранп пд ТВ пренпс, видеп снимка или присуствп на натпреварпт 
пд страна на Кпмесарпт за натпреваруваое: 

- Парична казна и 

- Забрана за настап или вршеое на дплжнпст  

32.000 или 

1 натпревар 

Казните пд членпвите 56.1 и 56.2 за техничка грешка се дпдаваат вп истипт изнпс какп за првата 

псвен за флппинг. 

Казните се применуваат вп регуларнипт дел пд првенствптп, супер лига, плејпф и плејаут и куп. 

За втпрата машка лига и првата женска лига паричната казна е 2.000 денари. 

Б ОБИД И ОСТВАРЕН ФИЗИЧКИ УДАР  

56.6 Несппртскп пднесуваое, сп пбид за физички напад над прптивнички 

играч, службенп лице на клуб или службени лица на натпреварпт (делегат, 

судии и ппмпшни судии) пред, за време и пп завршуваое на натпреварпт  

- Парична казна и 

- Забрана за настап или вршеое на дплжнпст 

50.000 

2 

натпревари 

 

56.7 

 
Медусебнп физичкп пресметуваое меду прптивнички играчи, удираое 
пртивнички играч пред, за време и пп завршуваое на натпреварпт 
 

- Иницијатпр/ри на инцидентпт 
Парична казна и 
Забрана за настап или вршеое на дплжнпст 

 
- Учесник/ци вп инцидентпт 

Парична казна и 
Забрана за настап или вршеое на дплжнпст 

50.000 

2 

натпревари 

50.000 

2 

натпревари 

56.8 
Остварен физички напад врз службени лица (судии, делегат и ппмпшни 
судии) 

Парична казна и 
Забрана за настап или вршеое на дплжнпст 

80.000 

12 месеци 

56.9 

За јавнп кпментираое на судеоетп пд страна на 

- Играчите 
- Стручен штаб (тренер, ппмпшен тренер, службен претставник) 

6.000 

10.000 или 1 

натпревар 

ЧЛЕН 57. СПСТАВ НА ЕКИПИТЕ  Денари 

57.1 Дпкплку екипа не настапи вп најдпбар спстав на натпревар (пп Член 13.5.) 25.000 

57.2 Дпкплку екипа настапи сп ппмалку пд 10 (десет) играчи на натпревар, 1.000 
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-     за секпј играч ппд (10 десет) 

57.3 Акп кпј билп пд службените лица на клупата на екипата пд Прва лига 

мажи, псвен физиптерапевтпт не е фпрмалнп пблечен, (пделп сп или без 

вратпврска) 

2.000 

ЧЛЕН 58 РАЗГЛАСЕН УРЕД, МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ, МАСКПТА Денари 

58.1 Немаое или неисправнпст на разгласен уред 4.000 

58.2 Пуштаое музика вп сала низ разгласен уред за време на игра (кпга тппката 

е жива) упптреба на разгласнипт уред за ппттикнуваое на гледачи за 

навиваое, за пплитички маркетинг, упптреба на сирени и други средства 

штп прават врева кпја гп пппречува нпрмалнптп пдвиваое на натпреварпт 

 

4.000 

58.3 Влегуваое на терен на маскпта за време на игра или ппкратки прекини без 
пдпбрение пд судиите 

4.000 

ЧЛЕН 59 МАРКЕТИНГ Денари 

59.1 Неппчитуваое на пдредби пд дпгпвпр/и пптпишани пд Управнипт пдбпр 

на КФСМ и/или Здруженијата на клубпви сп сппнзпри 

20.000 

59.2 Вп ппвтпрен случај на неппчитуваое на Член 59.1. Исклучувао

е пд лига 

59.3 Откажуваое на ТВ-пренпс, неприфаќаое на термин за ТВ-пренпс 60.000 

59.4 Непдгпвпрни изјави пд играчи, тренери, службени лица, кпи нанесуваат 
штета на сппнзприте: 

- Играч 
- Тренери, службени лица и други претставници на клубпт 

20.000 

30.000 

59.5 

Акп има непправданп птсуствп на Ол Стар (All Star) натпревари на играч 
или тренер, или пак клубпт не гп извести за тпа: 

- Играч 
 

 

- Тренер или клуб 
 

2 

натпревара 

вп низа 

неиграое 

вп лигата 

каде штп 

настапува 

20.000 

59.6 Неппчитуваое на прппишаната церемпнија за затвпраое на Плејпф, Супер 
лига или Куп 

20.000 
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ЧЛЕН 60. ДЕЛЕГАТ, СУДИИ, ППМПШНИ СУДИИ Денари 

 

 

 

60.1 

Неспвеснп и неуреднп извршуваое на дплжнпст, неуреднп и 

непптпплнп, спрпведуваое на пдлуки и упатства пд Кпмесарпт, 

несппртскп пднесуваое, недпставуваое на дппплнителен 

извештај на бараое на Кпмесарпт, некпристеое на прппишани 

пбрасци. 

- Забрана за вршеое на дплжнпст: 

- Парична казна 

4 (четири) натпревари 

редпследнп пп кплп 

8.000 

60.2 Непбјективнп прикажуваое на спстпјбата вп извештајпт и 

прикриваое на ппединечни факти 

4 

натпревариредпследнп 

пп кплп 

60.3 
Неблагпвременп и неуреднп дпставуваое на извештајпт пд 
натпреварпт пд страна на делегатпт 

4 натпревари 

редпследнп пп кплп 

 

 

60.4 

Упптреба на непрпписна унифпрма за судеое, недпстатпк на 
билп кпј дел пд унифпрмата или рекламни ппраки, нпсеое 
непрппишан дел пд унифпрма или дел ппрема кпј не 
кпресппндира сп унифпрмата на другите кплеги, какп и 
недпзвплени рекламни ппраки 

4 натпревари 

редпследнп пп кплп 

 

60.5 

Неблагпвременп пристигнуваое на натпревар (еден час пред 
ппчетпк на натпревар) 

- Пристигнуваое на 30 мин. пред ппчетпк на натпревар 
- Пристигнуваое на натпревар ппмеду 30 и 15 минути 

пред ппчетпк на натпревар 
- Пристигнуваое на 15 минути пред ппчетпк на натпревар 
- Пристигнуваое на самипт ппчетпк на натпревар 
 

 

 

 

- Пристигнуваое пп ппчетпкпт на натпревар 
 

 

 

 

Забрана за вршеое на 

дплжнпст: 

2 натпревари 

3 натпревари 

4 натпревари 

Бришеое пд листа дп 

крајпт на нат. сезпна 

Бришеое пд листа дп 

крајпт на 

натпреварувачката 

сезпна 

 

60.6 

Неблагпвременп излегуваое на терен на судии (20 минути пред 
ппчетпк на натпревар) 

 

 

2 натпревари 
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- Забрана за вршеое на дпжнпст (за судиите и делегатпт) 
 

 

60.7 Непправданп недпадаое на натпревар 

Бришеое пд листа дп 

крајпт на 

натпреварувачката 

сезпна 

 

60.8 Кпнсумираое на алкпхпл на денпт на натпревар или вршеое на 
дплжнпст вп алкпхплизирана спстпјба (судии, делегат и 
ппмпшни судии)  

Бришеое пд листа дп 

крајпт на 

натпреварувачката 

сезпна 

 

60.9 

Не е дпзвпленп кпристеое на мпбилен телефпн и други 
телекпмуникациски уреди (лап тпп, таблет, smart watch....) пп 
пристигнуваоетп вп салата каде штп ќе се пдигра натпреварпт 
па се дп завршуваоетп на натпреварпт, псвен вп исклучителни 
случаи сп пдпбрение на делегатпт или дпкплку на натпреварпт 
има пптреба пд кпристеое на лап тпп или друг уред пд страна 
на делегатпт. 

 

Забрана за вршеое на дплжнпст: 

- Судии  
- Ппмпшни судии 
- Делегат 

 

 

 

2 натпревари 

2 натпревари 

2 натпревари  

 

60.10 

 

Задпвплителнп судеое (пцена 2) пд извештајпт на делегатпт или 
пд преглед на снимка пд натпреварпт пд страна на кпмесарпт за 
натпреваруваое или кпмисија задплжена за прегледуваое на 
снимката 

 

Забрана за вршеое на дплжнпст: 

 

2 натпревари 

 

60.11 

Незадпвплителнп судеое (пцена 1) пд извештајпт на делегатпт 
или пд преглед на снимка пд натпреварпт пд страна на 
кпмесарпт за натпреваруваое или кпмисија задплжена за 
прегледуваое на снимката 

 

Забрана за вршеое на дплжнпст: 

 

 

 

 

4 натпревари 

За ппвтпрени прекршпци или прппусти пп пвпј член вп текпт на една сезпна, казната се удвпјува, 
псвен вп Член 60.2., 60.3. и 60.11. каде вп ппвтпрен случај, службенптп лице се брише пд листата дп 
крајпт на сезпната. 

 

Член 61. Прекршпци и казни 
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61.1 Кпмесарпт за натпреваруваое изрекува казни вп прв степен за прекршпци предвидени сп пвие 
Прпппзиции и Критериуми. 

61.2 Кпмесарпт за натпреваруваое мпже да пдреди казна пд пвие критериуми за несппртски пднпс на 
актер на натпревар, иакп истипт не е забележан ниту санкципниран пд судиите и делегатпт, а е 
кпнстатиран пд увид на натпревар сп личнп присуствп или видеп снимка пд натпреварпт. 

61.3 За тешки прекршпци на играчите, тренерите, службените лица на клубпвите и службените лица 
на натпреварите се изрекуваат казни и пд пдредбите на Дисциплинскипт правилник на КФСМ. 

61.4 Казни изречени вп вид забрана за настап, пднпснп вршеое дплжнпст на пдреден брпј 
натпревари, се спрпведуваат пп кпнтинуиран ред, спгласнп расппредпт и календарпт на 
натпреварите вп Првенствптп и вп Куппт. 

 

61.5 Вп случај кпга изречената казна не е издржана вп целпст вп текпт на една сезпна, истата ќе биде 
пренесена вп следната сезпна, без пглед на евентуална прпмена на степенпт на натпреваруваое, 
клуб или именуваое. 

61.6 Лице на кпе му е изречена временска казна, за време на издржуваоетп на казната не мпже да 
извршува ниедна дплжнпст вп кпшаркарскипт сппрт. Временска казна изречена пд пвластени тела 
вп Светски, Еврппски и Регипнални натпреваруваоа, ќе важат пп правпсилнпста на тие пдлуки и вп 
натпреваруваоата на КФСМ. 

61.7Вп случај кпга се изрекуваат казни на еден стпрител, за два или ппвеќе стпрени прекршпци на 
еден натпревар, вкупната казна треба да биде ппмала пд збирпт на ппединечните казни. 

61.8Дпкплку екипа на натпревар настапи сп играч штп нема правп на настап, или екипата не ппседува 
лиценци или листа на пдпбрени играчи издадена пд Регистрациска кпмисија на КФСМ, или пак акп 
натпреварпт гп впди казнет тренер, таа екипа гп губи натпреварпт сп 20:0 вп кприст на прптивникпт и не 
дпбива бпд за пласман. 

61.9Акп екипата не настапи на натпревар ппради непправдани причини гп губи натпреварпт сп 20:0 и 
не дпбива бпд за пласман. 

61.10 Екипа кпја вп една натпреварувачка сезпна загуби два натпревари на начин ппишан вп член 
61.8 и 61.9, ќе се исклучи пд ппнатампшнптп натпреваруваое и следната сезпна не мпже да настапи 
вп истипт степен/лига на натпреваруваое, туку еден степен на натпреваруваое ппнискп. 

61.11Екипа кпја сампвплнп гп напушти теренпт пред крајпт на натпреварпт или вп текпт на 
натпреварпт и вп рпк пд 10 минути не се врати на ппвик на Првипт судија, ќе се исклучи пд текпвнптп 
натпреваруваое и вп следната сезпна ќе се префрли вп најнизпк степен на натпреваруваое. 

61.12Дпкплку екипата пд непправдани причини не настапи на натпревар или акп сампвплнп гп 
напушти теренпт и вп рпк пд 10 минути не се врати на ппвик на првипт судија, ја губи целата серија 
вп фаза на плеј – пф разигруваоетп вп првенствптп. 

61.13 Дпкплку некпја пд екипите гп прекрши правилптп да вп Прва лига мажи екипата даима правп 
на пријавуваое и настап на најмнпгу 4 (четири) странски играчи вп спставпт наеден натпревар, сп 
настап на не ппмалку пд 2 (два) дпмашни играчи вп текпт на целиптнатпревар дп завршуваое на 
втприпт дел на првенствптп, вп Супер Лигата и Плеј-Аут. Сп настап на ппмалку пд 2 (два) дпмашни 
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играчи вп игра вп текпт на целипт натпревар, ќе се дпсуди Техничка грешка на тренерпт на екипата, 
кпја гп прекршила правилптп и ќе се администрира спгласнп Официјалните кпшаркарски правила, а 
какп казнена пдредба ќе се примени член 56 пд Прпппзициите за натпреваруваое (Техничка грешка 
на тренер) 

61.14 Дпкплку некпја пд екипите кпи се натпреваруваат вп сенипрските лиги вп текпт на 
првенствптп се пткажат пд ппнатампшнптп натпреваруваое пд билп какви причини, на истата 
екипа, ќе и биде изречена суспензија за настап вп наредните две сезпни. 

Член 62. Казна забрана на настап на свпј терен. 

 

62.1 Вп случај клуб дпмаќин да е казнет сп забрана на играое на свпј терен мпра: 

62.1.1 Да пдреди местп за пдигруваое на натпреварпт кпе е најмалку 30 килпметри пддалеченп пд 
местптп за кпе е изречена казната и вп сала кпја е лиценцирана за тпј степен на натпреваруваое; 

62.1.2 Теренпт кпј ќе биде пдреден за пдигруваое на натпреварпт мпже да биде и вп градпт пд кпј е 
прптивникпт, нп не смее да сеигра вп салата каде настапува прптивничката екипа какп дпмаќин; 

62.1.3 Акп натпреварпт се игра на терен кпј на прптивничката екипа и е ппдалечен вп пднпс на 
казнетипт терен, дпмашната екипа е дплжна на гпстинската екипа да и ја надпмести разликата вп 

патните трпшпци. Разликата ја утврдува Кпмесарпт за натпреваруваоепп дпбиваое на кпмплетна 
дпкументација за начинпт на патуваое на екипата. 

Член 63. Казна и забрана настап сп гледачи 

63.1 Вп случај кпга екипа дпмаќин –прганизатпр, е казнета сп забрана на настап на 
дпмашен терен сп присуствп на гледачи, дплжна е: 
 

63.1.1 Да пбезбеди сппртска сала регистрирана за тпа нивп на натпревари; 

63.1.2 Важат пдредбите пд член 62.1.2 и 62.1.3. 

63.1.3 Да пбезбеди вп салата, псвен екипите, да бидат присутни самп службените лица, редари, 
Органи за безбеднпст и претставници на средствата за јавнп инфпрмираое. 

63.2  Делегатпт на натпреварпт е пвластен, пд прганизатпрпт да ппбара птстрануваое на 
сите неслужбени лица пд салата, пред или акп е пптребнп вп текпт на натпреварпт, а 
делегатпт не смее да дпзвпли заппчнуваое или тек на натпревар дпдека не се испплнат 
тие услпви. 

Член 64. Евиденција на изречени казни 

 

64.1 Кпмесарпт за натпреваруваое и Канцеларијата на лигата се дплжни вп спппштенијата 
(Билтените) кпи ги издаваат, да инфпрмираат за изречените казни пп редпслед на кпла или 
време сп тпчнп пдредени термини. 

64.2Вп итни случаи известуваоетп се прави пп пат на телеграма или телефакс или електрпнска ппшта, 
а спдржината се пбјавува вп следнптп спппштение (Билтен). 
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64.3 Кпмесарпт за натпреваруваое издава ппсебнп спппштение пред ппчетпкпт на секпја сезпна 
вп кпја се пбјавуваат сите неиздржани, пднпснп неппдмирени казни пд претхпдната сезпна. 

64.4Клубпвите се дплжни да впдат евиденција на изречени казни и изречена автпматска 
суспензија или временска казна и истите дпследнп да ги ппчитуваат и спрпведуваат. Вп 
спрптивнп, клубпвите ги снпсат сите пдгпвпрнпсти настанати сп евентуален прппуст пп пвпј 
став. 

 

 

ДППИНГ КПНТРПЛА 

Член 65. Ппшти правила 

 

65.1  Сите лиценцирани играчи и клубпви кпи штп играат вп натпреваруваоата на КФСМ се 
дплжни да бидат ппдлпжени на дппинг–кпнтрпла. Дппинг кпнтрплата ја спрпведуваат пвластени 
кпнтрплпри на ФИБА и WADA (World anti–doping agency). 

65.2Забранетите супстанци и метпди пдредени се на листата на забранети предмети штп ги 
издава WADA, Листата редпвнп се менува, најмалку еднаш гпдишнп и дплжнпст е на играчите и 
клубпвите да бидат инфпрмирани за мпменталната листа кпја мпже да се најде на пфицијалната 
интернет страница на WADA: www.wada-ama.org 

65.3 Вп текпт на натпреваруваоетп секпја екипа мпже да биде вклучена вп дппинг – 
кпнтрплата. 

65.4  Дппинг - кпнтрплата мпже да биде спрпведена за време на натпреваруваоетп и 
надвпр пд негп, избпрпт на играчи мпже да се изведе преку извлекуваое  или намернп вп 
случај кпга има спмнеж. 

65.5 Дппинг кпнтрплата вп натпреваруваое се изведува за времетраеое на истптп, какп на 
пример: 

Финале на куп, седум дена пред првипт натпревар или 24 часа пп ппследнипт натпревар вп 
сезпната. 

Анализата се спрпведува вп акредитирани лабпратприи. 

Член 66. Избпр на играчи за дппинг кпнтрпла при натпреваруваое – сп 
извлекуваое 

 

66.1  Играчите се пдбираат сп извлекуваое, за време на пдмпрпт меду третата и четвртатачетвртина пд 
натпреварпт, брпјпт на играчи кпи треба да бидат тестирани е ппштп два за секпја екипа, нп мпже да 
биде ппгплем или ппмал за секпја екипа. Самп играчите кпи се запишани вп записник мпже да бидат 
избрани преку извлекуваое. 

http://www.wada-ama.org/
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66.2  Извлекуваоетп се изведува на терен или вп ппсебна прпстприја, кпнтрплпрпт за дппинг 
мпра да ги извести лекарите на двете екипи пред натпревар или најдпцна за време на 
пплувреметп на натпреварпт, дека на истипт ќе се спрпведе дппинг кпнтрпла. 

66.3  Акп за време на натпреварпт играчпт биде ппвреден, негпвипт брпј нема да се земе вп 
предвид за време на извлекуваоетп. 

66.4  Акп екипата нема присутен лекар, тренерпт, службенипт претставник мпжат дабидат присутни 
за време на извлекуваоетп. Кпга ќе се ппределат брпевите на играчите ивеќе се ппзнати играчите, кпи 

мпраат да пристапат на тестираоетп, Кпнтрплпрпт му дава налекарпт (претставникпт) на екипата, 
Образец за дппинг кпнтрпла. На секпј играч му се земаурина или билп кпја друга телесна течнпст 
(крв, плуканка или ппт). Вп прпстпријата за кпнтрпла на дппинг, играчпт или лекарпт на екипата на 
службен пбразец за кпнтрпла на дппинг мпра да ги запишат сите лекпви  и суплементи кпи играчпт ги 
земал вп ппследните 72 часа пред извршуваоетп на дппинг кпнтрплата. 

Член 67. Пбјава на резултати 

 

67.1  Вп случај да тестпт на примерпкпт А  биде ппзитивен, надлежнптп телп ФИБАWADA, му 
дпставува на КФСМ напд  дека вп урината на тестиранипт играч е прпнајденпприсуствп на 
недпзвплени средства. Вп тпј случај играчпт мпра да биде суспендиран.Кпмесарпт за натпреваруваое 
мпра вп писмена фпрма да му ја испрати на играчпт, на претседателпт на  клубпт и на генералнипт 
секретар на КФСМ. 

67.2 Вп случај на ппзитивен тест, пп дпбиваоетп на писменптп известуваое (суспензија), играчпт и 
клубпт имаат правп да ппбараат друга анализа – АНАЛИЗА Б – за кпја самите ќе ги снпсат сите 
трпшпци. Анализата Б, пптребнп е да се ппбара вп рпк пд 10 дена пд приемпт на писменптп 
известуваое. Анализата Б се спрпведува штп е мпжнп ппбрзп, вп акредитирани лабпратприи, а ја 
спрпведуваат различни личнпсти пд пние штп ја спрпвеле анализата на примерпкпт А. 

67.3  Дпкплку клубпт или играчпт вп рпк пд 10 дена не ппбараат Анализа на Б 
примерпк, ќе се смета дека се пдрекуваат пд правата на Анализа Б. 

 

Член 68. Забрана за играое 

68.1  За присуствп на забранети супстанци и кпристеое забранети метпди, какп и пдбиваое на 
дппинг-кпнтрпла, казната изнесува: 

68.1.а  Прв прекршпк - забрана за играое пд 2 (две) гпдини;  

68.1.б  Втпр прекршпк - дпживптна забрана за играое. 

 

Член 69. Пдредени супстанции 

 

6091 На листата на забранети супстанции кпи ги пдредува WADA, мпже да се напдаат и пдредени 
супстанции за кпи се смета дека сп нивнптп кпристеое мпже ненамернп да се прекршат 
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правилата на дппинг, бидејќи се ширпкп застапени вп медицинските прпизвпди или ппмалку 
успешнп мпжат да се кпристат какп дппинг. 

69.2 Акп играчпт мпже да дпкаже дека сп земаое на таквите супстанци немал намера да ги 
ппдпбри свпите резултати, временската казна за неиграое изнесува: 

69.2.а  Прв прекршпк - најмалку пппмена, а најмнпгу забрана за играое пд 1 (една)гпдина;  

69.2.б  Втпр прекршпк - забрана за играое пд 2 (две) гпдини;  

69.2.в  Трет прекршпк - дпживптна забрана за играое. 

 

 

Член 70. Важнпст на казната 

70.1  Вп случај играчпт да е ппзитивен на дппинг кпнтрпла вп некпе другп натпреваруваое 
(ФИБА, ФИБА Еврппа, УЛЕБ Еврплига, Еврпкуп, АБА лига, БИБЛ лига и др..), кпмесарпт за 
натпреваруваое е пбврзан да ги усвпи изречените казни вп тие натпреваруваоа вп 
натпреваруваоата на КФСМ. 

Член 71. ЗАВРШНИ ПДРЕДБИ 

71.1.  Акти на ФИБА сите случаи кпи не се предвидени или ппфатени сп пдребите пд пвие 
Прпппзиции, Кпмесарпт за натпреваруваое ги решава сп примена на ппштите акти на 
Медунарпдната кпшаркарска федерација ФИБА. 

Член 72. Начин на дпнесуваое, измени и дппплненија на Прпппзициите 

 

72.1  Прпппзициите ги усвпјува УО на предлпг на Кпмесарпт за натпреваруваое, 

72.2  Измени и дппплнуваоа на пвие Прпппзиции се дпнесуваат пп иста ппстапка какп и за нивнп 
дпнесуваое. 

72.3  Тплкуваое на пвие Прпппзиции дава УО на КФСМ, директнп или преку свпите 
кпмисии. 

72.4  УО на КФСМ гп пвластува и задплжува Кпмесарпт за натпреваруваое на КФСМ да 
ппдгптви и издаде пречистен текст на Прпппзициите за натпреваруваое. 

72.5Овие Прпппзиции за натпреваруваое стапуваат на сила сп денпт на нивнптп 
усвпјуваое пд страна на УО на КФСМ и ќе се применуваат пд натпреварувачката сезпна 
2019/2020. 

 

 

Претседател на КФСМ     Кпмесар за натпреваруваое 

Перп Антиќ        Сречкп Хпрват 
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