
 

         
   
     КОМЕСАР ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ 

              

 

 
Согласно членот 18.3 и членот 48 од Пропозициите за натпреварување во сениорските лиги како и 
членот 18.3 и членот 45 од Пропозициите за натпреварување во младинските лиги, ви го доставувам 
следниот: 
 

 
ПРАВИЛНИК ЗА ПРЕГЛЕДУВАЊЕ НА ВИДЕО МАТЕРИЈАЛОТ ОД НАТПРЕВАРОТ ВО СЛУЧАЈ НА ЖАЛБА 

 
Член 1. 

 
Дефиниција: 

 
Анализа на кошаркарското судење подразбира да се утврди квалитетното, односно, 
неквалетитетното вршење на должноста судија, делегат, односно делегат-контролор и можното 
поединечно, или екипното влијание на кошаркарското судење врз текот на натпреварот и крајниот 
резултат.  

Член 2. 
 

Процедура: 
 

Во случај кога е најавена жалба од екипата, кога истата мисли дека е оштетена со одлуки на судија(и), 
треба да бидат исполнети следниве услови: 

Член 3. 
 

Капитенот мора да се потпише во долниот дел од записникот за жалба, не подоцна од 15 минути по 
завршувањето на натпреварот. 

Член 4.  
 

Капитенот мора да достави до делегатот кусо објаснување за причините на жалбата во следните 20 
минути по потписот, исклучиво на пропишан ОБРАЗЕЦ НАТ–2. 

Член 5.  

Овластениот претставник на клубот ќе достави дополнително објаснување најдоцна до 12:00ч. 
наредниот ден по завршувањето на натпреварот, со детален опис на спорните ситуации, на маил 
komesar@basketball.org.mk и/или goran.trpusevski@basketball.org.mk, или лично на рака во 
Канцеларијата на сениорските, односно младинските лиги на пропишаниот ОБРАЗЕЦ НАТ–4 со 
барање за прегледање на видео материјалот.  

Член 6.  

По барање на комесарот, службените лица на натпреварот (судиите и делегатот), секој поединечно, 
може да дадат мислење за основаноста на жалбата, дополнителен извештај на ОБРАЗЕЦ НАТ– 3.  

 
Член 7.  

 
Клубот кој се жали, задолжително треба да уплати 15.000 денари на сметката на КФСМ за 
сениорските лиги, односно 7.500 денари за младинските лиги, за прегледување на видео материјалот 
од натпреварот, најдоцна 48 часа по натпреварот, во спротивно нема да биде постапено по 
барањето. 
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Член 8. 

 
Доколку согласно членот 48.1.3 од Пропозициите за натпреварување во сениорските, односно 45.1.3 
во младинските лиги, екипата ја уплатила пропишана такса за жалба на натпревар во висина од 
10.000 денари за сениорските лиги, односно 5.000 денари за младинските лиги, за преглед на видео 
материјалот ќе треба да доплати 5.000 денари за сениорските лиги, односно 2.500 за младинските 
лиги.  

 
Член 9.  

 
Постапка: 

 
Доколку на натпреварот е делегиран само делегат, Комесарот за натпреварување ќе назначи делегат 
- контролор, или ќе формира комисија од активните делегат - контролори на усвоената листа за 
тековната сезона кој(а) ќе направи анализа на судењето. 

 
Член 10. 

 
Анализата на кошаркарското судење ќе биде направена по принципот акција по акција, минута за 
минута, каде ќе треба да се анализираат сите одлуки, и тие што се пропратени со свирка, но и тие што 
не се пропратени со свирка, односно „no call“ ситуациите кои влијаат на кошаркарската игра. 

 
Член 11. 

 
Натпреварот може биде поделен во две (2) фази, прва фаза 38 минути и втора фаза последни 2 
минути од 4-та четвртина и од секој продолжеток доколку го има, затоа што во овој период најчесто 
се одлучува победникот на натпреварот. 

 
Член 12. 

 
Во втората фаза (последните 2 минути) не се дозволени грешки од типот на материјална повреда на 
правилата во случај кога разликата во резултатот е три (3) поени, или помалку за било која од 
екипите. Доколку се случи ваква грешка, истата може да има влијание врз крајниот резултат. 
 
Материјална повреда на правилата се случува кога судијата погрешно постапил во примената на 
правилата согласно важечките кошаркарски правила, која директно влијаела на конечниот резултат 
на натпреварот, а не се темели на слободно судиско убедување.  
 
Сите одлуки кои се донесени врз база на слободно судиско убедување (судиско мислење) не можат 
да се сметаат како материјални повреди на правилата. 
 
По завршен натпревар, во случај на жалба, материјални повреди на правилата кои ќе бидат 
разгледувани се следниве ситуации: 
 

 Ако погрешен играч изведувал слободни фрлања и постигнал поени кои директно влијаеле на 
крајниот резултат, 

 Ако биле доделени повеќе, или помалку слободни фрлања и поените кои се постигнале од тие 
слободни фрлања директно влијаеле на крајниот резултат, 

 Ако успешниот обид за три (3) поена важел два (2) поена, или обратно и постигнатите поени 
директно влијаеле на крајниот резултат, 

 Ако поените постигнати по истекот на времето за напад, или за игра важеле и директно 
влијаеле на крајниот резултат, 

 Ако во ситуација на специјални ситуации, играта продолжила со погрешен продолжеток и 
постигнатите поени од тој продолжеток директно влијаеле на крајниот резултат. 

 
 



Член 13. 
 

Делегат – контролорот, или комисијата назначена од Комесарот за натпреварување ќе ги извади сите 
донесените одлуки согласно членот 10 од овој правилник за сите судии како екипа по принципот 
точни, односно неточни одлуки и процентуално ќе ги прикаже за да се утврди квалитетот на 
судењето и дали судењето имало, или немало можно влијание на  крајниот резултат. 
 

Член 14. 
 

Делегат – контролорот, или комисијата назначена од Комесарот за натпреварување, ќе ги извади сите 
донесените одлуки согласно членот 10 од овој правилник за секој судија поединечно, по принципот 
точни, односно неточни одлуки и процентуално ќе ги прикаже за да се утврди активноста на секој 
судија на тој натпревар. 

 
Член 15. 

  
Постојат 5 нивоа на судење и тие се сметаат од вкупниот број на донесени одлуки пропратени со и 
без свирка: 

 Одлично (90% – 100%),   

 Многу добро (70% – 89%),    

 Добро (50% – 69%),    

 Задоволително (30% – 49%), и 

 Незадоволително (0% – 29%)  
Член 16. 

 
Во крајната оцена, согласно Членот 11 и 12 од овој правилник, доколку се утврди дека судењето 
имало влијание врз крајниот резултат во анализата ќе биде додадено - судењето влијаело врз 
крајниот резултат, во спротивно, судењето не влијаело на крајниот резултат. 

 
Член 17. 

 

Постапувајќи по жалба на натпревар, Комесарот по направената анализа, може да ја усвои, или да ја 
одбие жалбата на екипата.  
 

Член 18. 
 

Кога жалбата ќе биде усвоена за направена материјална повреда на правилата во последните две 
минути согласно членот 12 од овој Правилник, Комесарот за натпреварување може да наложи 
натпреварот да се преигра, ако за тоа бидат исполнети условите пропишани со Пропозициите за 
натпреварување, Правилникот за натпреварување и Официјалните кошаркарски правила.  
 

Член 19.  
 
Кога жалбата ќе биде одбиена, Комесарот за натпреварување ќе го регистрира натпреварот со 
постигнатиот резултат.  
 

Член 20. 
 
Одлуката по жалба на натпревар, Комесарот мора да ја донесе најдоцна 72 часа по завршување на 
натпреварот, а во тек на плеј–оф разигрување, или финален турнир, или темпо на одигрување 
натпревари кое бара побрза реакција, Комесарот за натпреварување мора да донесе одлука во рок 
од 24 часа по натпреварот, (или 12 часа доколку тоа е неопходно), а согласно и сите потребни 
документи (жалба, изјави на актери и сл. Лица и слично), мора да бидат доставени до Комесарот за 
натпреварување во таков разумен рок. 



 
Член 21. 

 
По прегледувањето на натпреварот и направената анализа, Комесарот за натпреварување ќе го 
извести клубот за резултатот од прегледаната снимка, направената анализа и донесените одлуки 
поврзани со барањето на клубот.  
 

Член 22. 
 

Ако се утврди дека судиите, делегатот, односно делегат – контролорот делегирани на натпреварот 
несовесно и неуредно ја извршувале својата должност, неуредно и непотполно ги спроведувале 
одлуките и упатствата од Комесарот за натпреварување, како и необјективно ја прикажале состојбата 
во извештајот, ќе бидат санкционирани согласно Пропозициите за натпреварување на КФСМ. 

 
 

 

 

Комесар за натпреварување: 

 
Александар Милојевиќ 

 


