
 
 
 
 
 

 
 

     

 

        КОШАРКАРСКА ФЕДЕРАЦИЈА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

BASKETBALL FEDERATION OF NORTH MACEDONIA 

St. Debarca 28, 1000 Skopje, North Macedonia - Tel/Fax: +38922464988; e-mail:  

contact@basketball.org.mk / office@basketball.org.mk  

КФСМ канцеларија/ BFNM office 

 

 

 

ПРАВИЛНИК ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ ЗА СЕНИОРСКИ ЛИГИ 

 

 

 

ПРВА ЛИГА МАЖИ, ПРВА ЛИГА ЖЕНИ, ВТОРА ЛИГА МАЖИ И ТРЕТА ЛИГА МАЖИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сезона 2021/2022 

mailto:contact@basketball.org.mk
mailto:office@basketball.org.mk


 
 
 
 
 

 
 
 

 
2 

 
St. Debarca 28, 1000 Skopje, North Macedonia – tel/fax: +38922464988, e-mail: 

contact@basketball.org.mk КФСМ канцеларија / BFNM office 

 

        КОШАРКАРСКА ФЕДЕРАЦИЈА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

BASKETBALL FEDERATION OF NORTH MACEDONIA 

Врз основа на член 43 од Статутот, Управниот одбор на Кошаркарската Федерација на Северна 

Македонија, на седницата одржана на ден 15.09.2021 година, го донесе следниот: 

  

ПРАВИЛНИК ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ НА КОШАРКАРСКА ФЕДЕРАЦИЈА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  

 

1.ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Со овој Правилник се регулираат правилата за организација, спроведување и раководење на 

сите кошаркарски натпреварувања во Република Северна Македонија, во сите категории и 

степени, во организација на Кошаркарска Федерација на Северна Македонија (во 

понатамошниот текст: КФСМ).  

Член 1. 

Екипа која ќе се пријави за учество во одреден степен на натпреварување во лигата, а по 

одредување на групите, ќе се повлече без оправдана причина, ќе секазни со парична казна во 

износ од педесет илјади (50.000) денари и ќе нема право да ја пријави својата екипа за 

следните 2 натпреварувачки сезони во таа лига.  

Екипа која ќе се пријави за учество во одреден степен на натпреварување во лигата, а по 

одредување на групите и одигрување на еден (1) натпревар, ќе се повлече без оправдана 

причина, ќе се казни со парична казна во износ од сто илјади (100.000,00) денари и ќе нема 

право да ја пријави својата екипа за следните 2 натпреварувачки сезони во таа лига.  

Екипа која самоволно нема да настапи во разигрување, или во завршницата за Државен првак 

и Куп на Република Северна Македонија, ќе биде исклучена од понатамошниот тек на 

натпреварување и ќе се казни со парична казна во износ од сто и педесет илјади (150.000) 

денари и ќе нема право да ја пријави својата екипа за следните 2 натпреварувачки сезони во 

таа лига.  

Член 2. 

Овој Правилник ги уредува основните прописи за сите натпреварувања и претставува основа 

за решавање на сите прашања во врска со натпреварувањата. Кошаркарските натпреварувања 

се органзираат за:  

2.1. Спортисти, кои својата активност како кошаркари ја извршуваат аматерски,  

2.2. Спортисти, кои својата активност како кошаркари ја извршуваат професионално.  
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Член 3. 

Правата, обврските и одговорностите на учесниците во натпреварувањата, нивните меѓусебни 

односи, правата и должностите на службените лица на натпреварите, специфичноста на 

поединечни натпреварувања како и други прашања кои се однесуваат на натпреварувањето, 

се регулираат со посебни прописи:  

 Пропозиции за натпреварување, кои мора да бидат во согласност со одредбите од овој 

Правилник.  

Член 4. 

Раководењето со сите натпревари во рамките на системот на натпреварување на подрачјето 

на Република Северна Македонија е во надлежност на Управниот одбор на КФСМ.  

Извршувањето на оваа надлежност, Управниот одбор на КФСМ може да ја довери на 

соодветни Здруженија на клубови во секој степен на натпреварување, со договор во кој се 

регулираат сите права и обврски и времето на важност, им го пренесува правото на 

спроведување на натпреварувањето во соодветниот степен, со цел внатрешно уредување на 

односите кои произлегуваат од натпреварувањето. 

За непосредно водење на натпреварувањата Управниот одбор на КФСМ именува Комесар за 

Натпреварување кој раководи со сите натпреварувања во лига системот и Куп натпреварите на 

Република Северна Македонија, во сите сениорски категории на натпреварување, како и со 

комесарот за натпреварување во младинските категории.  

Член 5. 

Сите натпревари се играат согласно одредбите од службените кошаркарски Правила издадени 

од Меѓународната кошаркарска федерација - ФИБА, чие толкување го дава Националниот 

ФИБА Инструктор за Република Северна Македонија.  

Член 6. 

Комесарот за Натпреварување изготвува Пропозиции за Натпреварување врз основа на 

одредбите на овој Правилник, за сите видови на натпреварувања во Република Северна 

Македонија и во сите категории на натпреварувања, како и Правилник за работа на Комесарот. 

Пропозициите за натпреварување и Правилникот за работа на Комесарот ги усвојува 

Управниот одбор на КФСМ.  

Член 7. 

Во сениорските лиги кои се во организација на КФСМ, можат да се натпреваруваат само 

клубови кои се различни правни субјекти. Во истата конкуренција (машка, или женска), не е 

дозволено клуб - ист правен субјект, да се натпреварува во истата лига, или во некоја од 

пониските лиги во организација на КФСМ. 
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Член 8. 

Клубовите се должни да организираат осигурување и здравствена заштита на играчите и 

тренерите.  

Член 9. 

Клуб чиј играч(и) учествува(ат) на официјално натпреварување во составот на која било 

репрезентација на Република Северна Македонија, има право да одложи првенствен(ни), или 

Куп натпревар(и).  

2.СИСТЕМ И КАЛЕНДАР ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ 

Член 10. 

Системот за натпреварување во сите степени на натпреварување во Република Северна 

Македонија и бројот на екипи учеснички во секој степен поединечно, го утврдува Управниот 

одбор на КФСМ, на предлог на Стручниот совет и Комесарот за Натпреварување.  

Пред конечното утврдување на системот за натпреварување, може да се побара мислење од 

страна на соодветните Здруженија на клубови за секој степен на натпреварување поединечно.  

Одлуката за систем на натпреварување мора да биде донесена пред почетокот на 

натпреварувачката сезона.  

Федерацијата може да донесе одлука која се однесува за промена на системот на 

натпреварување во текот на натпреварувачката сезона, а е во согласност со одлуките на 

Владата на РСМ, во случаи кога ќе биде прогласена вонредна состојба, јавно прогласена 

епидемија од надлежна владина институција, (пр. пандемија предизвикана од Ковид-19 и др.).  

Системот за Натпреварување се објавува како составен дел на Пропозициите за 

натпреварување. Во одлуката за системот на натпреварување ќе биде утврдено за која 

натпреварувачка сезона/и ќе важи тој систем.  

Член 11. 

Календарот за Натпреварување за секоја натпреварувачка сезона го донесува Управниот 

одбор на КФСМ, на предлог на Комесарот за Натпреварување. Пред конечното утврдување на 

календарот за натпреварување, може да се побара и мислење од страна на соодветните 

Здруженија на клубови за секој степен на натпреварување поединечно.  

Член 12. 

Натпреварувањата во организација на КФСМ и Системот на Натпреварување (трокружен бод 

систем, двокружен бод, систем еднокружен бод систем, куп-систем, плеј-оф систем на 

разигрувње и други системи) ќе бидат утврдени со Одлуката за Системот на Натпреварување 

за одредена сезона/и и ќе биде составен дел на Пропозициите за Натпреварување. 
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3.ОРГАНИЗАЦИЈА НА НАТПРЕВАРИ 

Клубовите кои се натпреваруваат во сениорски лиги треба да потпишат Договор со КФСМ, како 

акт солемизиран кај нотар со извршна клаузула.  

Член 13. 

Натпреварувањето во сениорските категории во системот на првенствени и Куп натпревари ги 

спроведува Комесарот за Натпреварување, како надлежен орган за натпреварување назначен 

од страна на Управниот одбор на КФСМ.  

Член 14. 

Комесарот за натпреварување ги регистрира сите натпревари во соодветниот систем, освен 

оние за кои е вложена жалба. Натпреварите на кои е вложена жалба, ќе бидат регистрирани 

по донесување на одлука по жалбата.  

Член 15. 

Жалба на натпревар се најавува со потпис на капитенот на екипата во предвидениот простор 

на службениот записник од натпреварот. Дополнението на жалбата на натпреварот се 

доставува до Комесарот за Натпреварување.  

Член 16. 

Постапувајки по жалбата Комесарот за Натпреварување може истата да ја усвои или да ја 

одбие. Кога жалбата ќе се усвои, натпреварот се поништува и се одредува термин за 

одигрување на нов натпревар, или натпреварот ќе се доигрува, или ќе се регистрира со 

службен резултат 2:0.  

Кога жалбата ќе биде одбиена, Комесарот за Натпреварување го регистрира натпреварот со 

постигнатиот резултат. Неблаговремено поднесената жалба Комесарот за Натпреварување ќе 

ја отфрли како недопуштена.  

Член 17. 

Еднаш регистриран натпревар од страна на Комесарот за Натпреварување не може да биде 

поништен од истиот орган.  

Член 18. 

Против одлуката на Комесарот за Натпреварување за регистрација на натпревар во прв степен, 

или по жалба на натпревар, дозволена е жалба во втор степен до Арбитражата на КФСМ, во 

рок од три (3) дена по добивање на првостепената одлука.  

Жалба на парична казна изречена од Комесарот за Натпреварување во износ до коефициент 

20 не е дозволена. Одлуката на Арбитражата е конечна.  
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Член 19. 

Со Пропозициите за Натпреварување подетално е одредена постапката за вложување на 

жалби, како и утврдувањето на роковите предвидени во случај на жалба.  

Со Пропозициите за Натпреварување подетално се утврдуваат и должностите на 

организаторот на натпреварите, кои не може да бидат во спротивност со одредбите на овој 

Правилник.  

Член 20. 

За сите повреди на одредбите од Правилникот за Натпреварување и Пропозициите за 

Натпреварување, одлучува Комесарот за Натпреварување, кој може да изрече казни во сите 

случаи кога ќе утврди прекршок на овој Правилник, Пропозициите и Дисциплинскиот 

правилник на КФСМ.  

Член 21. 

Натпревар кој не е одигран во закажаното време поради оправдани причини: исклучување на 

електрична енергија, исклучување или застој во јавниот сопбраќај, временска непогода или 

виша сила, ќе биде одигран во рок од 24 часа доколку Делегатот утврди дека тоа е можно.  

Под поимот „виша сила" се подразбира секој настан кој не можел да биде предвиден и кој 

настанал вон вообичаениот и редовен тек на настаните.  

Со Пропозициите за натпреварување се утврдуваат обврските на учесниците во 

натпреварувањето во однос на благовремено пристигнување на натпревар. Доколку 

натпреварот е прекинат поради дефект, или неисправност на техничките уреди во салата, кои 

истовремено не можат да бидат исправени-поправени, или се последица на виша сила, 

натпреварот мора да се одигра во наредните 24 часа.  

Прекинатиот натпревар поради една од горенаведените причини, ќе биде продолжен - 

доигран од моментот на прекинот, со постигнатиот резултат и преостанатото време за игра.  

Член 22. 

Клуб може да одложи одигрување на веќе закажан натпревар, ако има оправдана причина 

поткрепена со документи, ако го стори тоа благовремено, најмалку осум (8) дена пред 

првозакажаниот термин. 

Во покус рок (3 - 8 дена) е дозволено одложување на натпревар, само во следните случаи: 

22.1. Аргументирана причина за одложување или измена на термин,  

22.2. Одобрение - писмена согласност од противничката екипа,  

22.3. Одобрение од Комесарот за Натпреварување,  
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22.4. Не е дозволено одложување на натпревар во временски рок помал од три (3) 

дена, освен во следните случаи:  

22.4.1. Доколку е јавно прогласена епидемија на болест од градскиот, или 

републичкиот епидемиолошки центар,  

4. ПЛАСМАН НА ЕКИПИТЕ 

Член 23. 

Пласманот на екипите се утврдува врз основа на освоени бодови во текот на 

натпреварувањето, а бодувањето се утврдува врз основа на Службените кошаркарски Правила 

на ФИБА.  

Со системот за натпреварување се утврдува начинот на добивање на првак на Република 

Северна Македонија, испаѓањето и пополнувањето на сите нивоа и степени на 

натпреварувањата, како и пласманот на екипите во европските клупски натпреварувања.  

Исто така, со системот за натпреварување се утврдува и начинот на добивање на победник во 

Куп натпреварите на Република Северна Македонија.  

Член 24. 

Зависно од успехот во натпреварувањето, екипите преоѓаат од повисок во понизок ранг и од 

понизок во повисок ранг.  

Екипа која на крајот на сезоната преминува во понизок ранг на натпреварување, не може во 

наредната сезона да се врати, односно да се натпреварува во истиот степен на 

натпреварување.  

Во случај ако се откаже екипа од повисок ранг, во таа натпреварувачка сезона ќе влезе екипа 

од понискиот степен по редослед од пласманот.  

Редоследот ќе се утврди со еден натпревар на неутрален терен помеѓу двете второрангирани 

екипи.  

Ако такви екипи не постојат, натпреварувањето ќе се одвива со помал број екипи во тој ранг.  

Екипа која е исклучена од натпреварување пред почеток или во тек на натпреварувачка 

сезона, во ниту еден случај не може во наредната сезона да се врати во истиот степен на 

натпреварување.  
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5. ОРГАНИЗАТОР НА НАТПРЕВАР 

Член 25. 

Организатор на натпревар е клубот кој игра на свој терен, или кој треба да игра на свој терен, а 

поради одредени причини одреден е некој друг терен, кој мора да е регистриран за тој степен 

на натпреварување.  

Организаторот е одговорен за спроведување на организацијата на натпреварот во согласност 

со одредбите од овој Правилник, Пропозициите за Натпреварување и Законот за јавни собири 

и Закон за спречување на насилство.  

6. ПРАВО НА НАСТАП 

Член 26. 

На официјални првенствени и Куп натпревари право на настап за одреден клуб имаат сите 

играчи кои поседуваат пропишана лиценца за настап издадена од Регистрациската комисија 

на КФСМ. Предуслов за издавање на лиценцата е потврда за уредно извршен лекарски 

преглед.  

Член 27. 

За секоја натпреварувачка сезона поединечно, Управниот одбор на КФСМ ја утврдува 

старосната граница за право на настап во лиги, или на турнири на млади категории.  

Член 28. 

Екипа која ќе настапи со играч кој е неправилно или воопшто не е регистриран, играч кој е под 

суспензија или издржува одредена казна, го губи натпреварот службен резултат 20:0 и не 

добива бод предвиден за пораз.  

Член 29. 

Екипа која е казнета од кои било причини со забрана на настап, не смее да настапи, го губи 

натпреварот со службен резултат 20:0 и не добива бод предвиден за пораз.  

Член 30. 

Екипа која од неоправдани причини нема да настапи на натпревар, го губи натпреварот со 

службен резултат 20:0, не добива бод предвиден за пораз и парично се казнува со 30.000 

денари.  

Член 31. 

Доколку една екипа загуби два натпревари со службен резултат во текот на една сезона, ќе 

биде исклучена од понатамошно натпреварување и ќе биде префрлена во понизок степен на 
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натпреварување, со право на настап во понискиот степен во наредната натпреварувачка 

сезона.  

Член 32. 

Доколку екипата самоволно го напушти теренот за игра пред истекот на времето за игра, ќе 

биде исклучена од тековното натпреварување и ќе биде префрлена во понизок степен на 

натпреварување.  

Член 33. 

Екипа која самоволно нема да настапи на турнирски систем на натпреварување, ќе биде 

санкционирана согласно Дисциплинскиот правилник на КФСМ.  

Член 34. 

Доколку екипа биде исклучена од понатамошно натпреварување во текот на сезоната, 

добиените бодови се бришат.  

Екипа која е исклучена од натпреварување во одреден степен на натпреварување, се 

префрлува во понизок степен на натпреварување.  

Член 35. 

Одредбите наведени во членовите 30, 31, 32 и 33 се применуваат и во случај доколку екипата 

се откаже од понатамошното натпреварување.  

Екипа која се откажала од натпреварувањето во одреден степен во текот на самото 

натпреварување, нема право во истата натпреварувачка сезона да настапува во понизок 

степен на натпреварување.  

Член 36. 

Доколку делегатот и судиите донесат одлука за прекин на натпревар, кој истовремено не може 

да биде продолжен поради нереди, натпреварот ќе биде регистриран 20:0 за гостинската 

екипа при што домашната екипа не добива бод предвиден за пораз.  

Ако непобитно е утврдено, дека до прекинот дошло по вина на гостинската екипа, во тој случај, 

гостинската екипа го губи натпреварот 20:0 и не добива бод предвиден за пораз.  

Натпревар кој е прекинат поради инцидент предизвикан од страна на играч, или службено 

лице на натпреварот, ќе биде регистриран со резултат 20:0 во полза на екипата која не 

предизвикала прекин, а противничката екипа не добива бод предвиден за пораз.  

Член 37. 

 Доколку навивачите и службените лица на обете екипи се виновни за прекин на натпревар кој 

не може да биде продолжен по одлука на делегатот и судиите на натпреварот, а не постојат 
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услови за продолжување, натпреварот ќе биде во целост презакажан во друг термин и на 

неутрален терен, кој ќе биде одреден од Комесарот за Натпреварување.  

Трошоците за одигрување на натпреварот ќе бидат подеднакво распоредени помеѓу двата 

клуба кои се виновни за прекинот на натпреварот.  

Член 38. 

Кога натпреварот ќе заврши пред истекот на времето предвидено за игра поради тоа што 

едната екипа останала само со еден играч на теренот, во таков случај:  

38.1 Натпреварот ќе биде регистриран со службен резултат 2:0, доколку во моментот 

на прекинот екипата која останала со еден играч на терен има резултатска предност, односно 

се наоѓа во водство.  

38.2 Натпреварот ќе биде регистриран со постигнатиот резултат во моментот на 

прекинот, доколку екипата која имала повеќе од два играча или комплетна екипа на теренот, 

се наоѓала во водство.  

38.3 Во двата случаи екипата која останала со еден играч на теренот добива бод 

предвиден за пораз.  

Член 39. 

Доколку Комесарот за Натпреварување, по спроведена постапка, утврди дека одреден 

натпревар е лажиран, екипата(те) учесник(ци) во овој прекршок ќе биде(ат) исклучена(ни) од 

натпреварувањето и ќе се префрли(ат) во два степена понизок ранг на натпреварување.  

Член 40. 

Екипите се должни паричните казни изречени во БИЛТЕН - соопштенија од страна на 

Комесарот за Натпреварување да ги уплатат на жиро-сметка во рок од петнаесет (15) дена од 

добивање на фактурата.  

Жалба по однос на изречена парична казна согласно Пропозициите за Натпреварување, го 

одложува нејзиното извршување.  

Доколку финансиските обврски на клубот не се намират во предвидениот рок, клубот 

автоматски ќе биде суспендиран и нема право на настап се додека не ги намири своите 

финансиски обврски.  

За време на суспензија сите натпревари ќе бидат регистрирани со службен резултат 20:0 за 

противничката екипа, а екипата не добива бод за пораз.  

Во случај кога две екипи ги немаат подмирено своите финансиски обврски, а истовремено 

треба да одиграат натпревар помеѓу себе, двете екипи ќе бидат суспендирани до извршување 

mailto:contact@basketball.org.mk


 
 
 
 
 

 
 
 

 
11 

 
St. Debarca 28, 1000 Skopje, North Macedonia – tel/fax: +38922464988, e-mail: 

contact@basketball.org.mk КФСМ канцеларија / BFNM office 

 

        КОШАРКАРСКА ФЕДЕРАЦИЈА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

BASKETBALL FEDERATION OF NORTH MACEDONIA 

на обврските, натпреварот ќе биде регистриран со службен резултат 20:0 против двете екипи, 

при што двете екипи не добиваат бод предвиден за пораз.  

Член 41. 

Екипа која нема да ги намири своите финансиски обврски кон КФСМ, врз основа на изречени 

казни од страна на Комесарот за Натпреварување, или која било друга основа, не може да 

настапи во наредната Натпреварувачка сезона, односно се додека не бидат регулирани сите 

финансиски обврски.  

7. ДЕЛЕГАТ, СУДИИ И ПОМОШНИ СУДИИ 

Член 42. 

Службени лица на натпревар се Делегат, Судии и Помошни судии. За првенствени и Куп 

натпревари, Комесарот за Натпреварување одредува делегати на натпреварите, од листа на 

делегати усвоена од страна на Управниот одбор на КФСМ, на предлог на Комесарот за 

Натпреварување.  

Делегатот на натпреварот го претставува органот кој раководи со натпреварувањето - 

Комесарот за Натпреварување.  

Должност на делегатот на натпреварот е да ја контролира примената на одредбите 

предвидени за одигрување на натпревар, а во соработка со судиите треба да обезбеди играта 

да се одвива во регуларни услови.  

За првенствени и Куп натпревари, Комесарот за Натпреварување одредува судии на 

натпреварите, од листата на судии усвоена од страна на Управниот одбор на КФСМ, на предлог 

на Судиската комисија.  

Судиите се единствено овластени за донесување на одлуки во врска со правилата на 

кошаркарската игра во време предвидено со тие правила издадени од ФИБА.  

Помошните судии на првенствени и Куп натпревари ги одредува одборот на судии во градот 

од каде е клубот, а во случај на потреба, истите може да бидат делегирани од страна на 

Судиската комисија при КФСМ, на барање на Комесарот за Натпреварување.  

Помошните судии се должни да ги посетуваат редовните и задолжителни семинари на 

Судиската Комисија, за да се здобијат со соодветна бесплатна лиценца, без која делегатот не 

смее да дозволи работа на записничката маса на кој било натпревар.  

На поединечни натпревари Комесарот за Натпреварување во договор со Судиската комисија 

на КФСМ, може да одреди посебна контрола - супервизија на судењето на натпревар за кој ќе 

процени дека има потреба.  
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8. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 43. 

Сите останати прашања кои не се регулирани со овој Правилник и службените кошаркарски 

правила, ќе бидат регулирани со Пропозициите за Натпреварување.  

Член 44. 

Измени и дополнувања на овој Правилник се вршат на начин и по постапка како при неговото 

донесување.  

Член 45. 

Толкување на овој правилник дава Управниот одбор на КФСМ.  

Член 46. 

Овој Правилник стапува во сила со денот на неговото донесување, а со стапување на сила на 

овој правилник престануваат да важат сите досега донесени Правилници за натпреварување. 

 

 

 

 

 

Комесар за Натпреварување,       Управен Одбор на КФСМ, 

Александар Милојевиќ       Претседател,   

         Перо Антиќ 
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