
Врз основа на член 41 став 1 точка 4 алинеја 3 од Статутот на Кугларската 
Федерација на Северна Македонија, Извршниот одбор на Кугларската Федерација 
на Северна Македонија, на својата седница одржана на ден 03.09.2022 година, ги 
донесе следните:    

 
 
 

П    Р    О    П    О    З    И    Ц    И    И 
 
 

На Македонската кугларска лига за натпреварувачката 
Сезона 2022– 2023 година 

 
 

I ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

 Член 1  
 

Организатор на Македонската кугларска лига (во понатамошниот текст 
кратенка МКЛ) е Кугларска Федерација на Северна Македонија (во понатамошниот 
текст кратенка КФСМ).  

МКЛ во сезоната 2022/2023 година ќе биде составена од сите навремено 
пријавени екипи во РСМ и во машка и во женска конкуренција, со тоа што на крајот 
од сезоната ќе има засебен шампион во двете конкуренции согласно конечната 
табела. 

 
Федерацијата ќе ја користи наменската жиро сметката на Здружението на 

граѓани кугларски клуб Вардар 2014 за непречено функционирање на истата и сите 
натпреварувања во нејзина организација. 

 
Кугларски клуб Вардар 2014 
Адреса: ххххх 
Жиро сметка: ххххх 
Даночен број: ххххх 
 

Член 2 
 

Со МКЛ ќе раководат Комисија за спроведување на натпревари и Судиската 
комисија при КФСМ. 

Комисиите најмалку еднаш неделно ќе се состануваат и ќе ги 
верифицираат резултатите после одржување на коло од лигата, а за истото се 
изготвува посебен БИЛТЕН – ЗАПИСНИК. 

За секое коло Комисија подготвува БИЛТЕН и истиот го доставува до 
клубовите од лигата. 

Официјален натпреварувачки ден е САБОТА. 
 



 Член 3  
 

За натпреварувачката сезона 2022/2023 година право на учество во МКЛ ќе 
имаат:  
1. Клубови кои се пријавиле за учество до 10.08.2022, краен рок за 

пријавување утврден од Извршниот одбор на КФСМ т.е. се пријавиле не 
подоцна од 20.08.2022, со утврдена казна за задоцнето пријавување од 
6.000 денари. 

2. Клубови кои платиле членство во КФСМ за 2022/23 година, во висина од 
15.000 денари најдоцна до 20.08.2022 

3. Клубови кои платиле котизација за МКЛ за 2022/23 година, во висина од 
15.000 денари за една екипа и 10.000 денари за секоја своја наредна екипа, 
заклучно со 20.08.2022 

 
Клубовите кои нема да ги подмират своите обврски согласно поставените 

рокови, од 25.08.2022 нема да имаат право да пријават екипа во МКЛ за сезона 
2022/23 година. 

 
Официјална коресподенција преку kfmacedonia2010@gmail.com 

 
Член 4 

 
             Клубовите кои пријавуваат свои екипи во МКЛ се должни заклучно со 
05.09.2022 година да достават до kfmacedonia2010@gmail.com: 

 

 Список на свои натпреварувачи по екипа (име и презиме, регистрационен 
број, дата на раѓање) 

 За клубовите кои пријавуваат две или повеќе екипи, засебни списоци на 
натпреварувачи по екипа  

 Изјава за избор на кугларница на која ќе ги одигрува домашните натпревари 
(доколку е над 4 патеки, се посочуваат и броевите на патеките (пр. 1-6, 3-8, 
5-8...) 

 Контакт телефон и е-маил од одговорно лице на клубот и линк од веб 
страна на клубот (ова веројатно не е задолжително бидејќи само 2 клуба 
имаат вебови и не би требало да стои во пропозиции) 

 Основни податоци за клубот, адреса, жиро сметка, даночен број и Решение 
за дејност спорт од АМС 

 
Нови куглари/ки кои не биле на официјален записник во ниедна екипа или 

паузирале најмалку една една година (365 дена), може да се дополнат во секое 
време на поширокиот список на екипата преку нивна регистрација од страна на 
Комисијата за регистрација. 

 
Наведената кугларница како домаќин може да се промени на полусезона, 

но за истото мора писмено да се извести Комисијата за спроведување на 
натревари на КФСМ 



 
Член 5 

 
Натпреварите во лигата ќе се играат на куглани со минимум 4 (четири) 

патеки според Пропозиции и останатите акти на КФСМ и WNBA-NBC.  
 

Член 6 
 

Натпреварите од лигата ќе се играат во двокружен бод систем и тоа Есен – 
Пролет. Се игра во дисциплината 6 x 120 фрлања мешано, со 5 минути загревање, 
а по 15 фрлања на секоја патека во полни и 15 фрлања во чистење. 

 
Член 7 

 
Екипата домаќин ги подмирува трошоците за користење на кугларницата и 

судии/судија.  
 

 
Член 8 

 
Во состав на екипата дозволен е настап на 2 (два) странски 

натпреварувачи. Настапот да се регулира согласно законските прописи на Р. С. 
Македонија. Докажување на државјанство е со патна исправа – пасош. По 
завршувањето на преодниот рок не е дозволено регистрирање на странски  
натпреварувачи. 

 
Член 9 

 
           Преодни рокови. Преодни рокови има два : летен и зимски. 

Преодниот зимски рок трае 5 работни дена, една седмица и започнува 
веднаш по завршувањето на есенскиот дел на МКЛ. (предложениот термин е камен 
на сопнување, мора да се усклади со светска федерација за непречени странски 
трансфери) 

Преодниот летен рок трае 10 работни дена, две седмици и започнува веднаш 
по завршувањето на пролетниот дел на МКЛ.  
 

Премин на играчи од ист клуб од екипа А во екипа Б и обратно можни се само 
во наведените преодни рокови, наведени во овој член. 
  

 
Член 10 

 
 За натпреварувачката 2022/2023 година,Натпреварувачката комисија ќе 
изготви анекс на пропозициите во врска со  Протокол за одигрување на 
натпреварите, поврзано со пандемијата на Covid-19 



 Истиот ќе се менува тековно во склад со моменталната ситуација во 
државата и евентуални рестрикции согласно позитивните законски одредби и 
секој член на една екипа мора да го почитува истиот протокол.  

Во моментот на изготвување на овие пропозиции нема никакви 
ограничувања. 

Член 11 
 

 Каква било суштинска промена на актуелните Пропозиции од каква било 
причина во тек на кугларската сезона е можна само со акламација, односно со 100% 
согласност на сите членови на ИО при КФСМ. 

 
Член 11 А 

 
На барање на клубовите учесници во лигата, толкување на овие 

пропозиции ќе даде Комисијата за спроведување на натпревари на КФСМ. Ако 
пред, за време и после одржувањето на натпреварот се случи нешто што не е 
опфатено со овие пропозиции истото ќе го решава Натпреварувачката комисија за 
тој натпревар, а таа одлука ќе биде доставена до НК при КФСМ. За решавање на 
непредвидени случаи во текот на првенството, во согласност со Правилниците на 
КФСМ, надлежна е Комисијата за спроведување на натревари на КФСМ. 
 

 
 

 
II СПРОВЕДУВАЊЕ НА НАТПРЕВАР 

 
Член 12 

 
На секој натпревар посебно раководи комисија за тој натпревар, која е составена 
од Главниот судија и по еден претставник на домаќинот и гостинот. 
 
Евентуалните недоразбирања во текот на натпреварот ги решава комисија за тој 
натпревар, при што Главниот судија ја донесува конечната одлука. 
 
Домашната екипа треба да се грижи за редот во објектот, да обезбеди техничко 
лице кое ќе се грижи за отклонување на застоите во кугланата и минимални 15 
степени во кугларскиот дел како предуслов да се одигра еден натпревар.  
 
 

Член 13 
 

Натпреварот ќе биде воден со поединечни записници или поединечна 
листа од автомат и описна листа, како и Екипен записник, во кој е потребно да има 
простор за краток опис на натпреварот од страна на Главниот судија или посебни 
забелешки. Поединечните и екипните записници ги обезбедува КФСМ. 



 
Член 14 

 
На екипите кои патуваат од друг град ќе им се прифати задоцнување од 

најмногу 60 минути. Доколку од оправдани причини, доцнењето е повеќе од 60 
минути, екипата гостин е должна да го извести домаќинот и Претседателот на 
комисијата за спроведување на натпреварите.  

Во знакот на фер плејот ќе се решаваат спорните моменти од овој тип. 
Можноста на евентуална злоупотреба на екипа и доцнење повеќе од 60 минути на 
натпревар ќе биде сведена на минимум бидејќи доколку се забележи дека екипата 
тоа го прави 2 пати во сезона, третиот пат нема да биде оправдано, а натпреварот 
ќе започне после истекот на 60 минута од предвидениот почеток. 
 

Член 15 
 

Екипите се должни својата пријава пополнета со список на играчи за настап 
на натпреварот 30 минути пред почетокот на истиот да му ја предадат на Главниот 
судија. Тоа го прават без да имаат прилика да го видат составот на противничката 
екипа.  

Во случај да не се запази времето на поднесување на пријавите                       
(пропишано во член 12) до Главниот судија, следува техничка грешка – жолт картон 
на првиот играч од првиот блок. 

Исклучок од ова правило е доколку екипата која патува од друг град 
задоцни од објективни причини со тоа што истата е должна да го најави доцнењето. 
Главниот судија е должен да го стави доцнењето во забелешка во Екипниот 
записник без да даде жолт картон. 

 Во случај на повторување на доцнењето на некој од следните натпревари, 
екипата ќе биде санкционирана согласно ставот 2 од овој член. 
 

 
 

Член 16 
 

Во пријавата за натпреварот се пишуваат 10 (десет) играчи,од кои 6(шест) 
во прв тим и најмногу до 4 (четири) резерви,( 2 со право на настап) претставник на 
клубот, секунданти, а домашната екипа пријавува и техничко лице за натпреварот. 
Сите претходно опишани лица се и официјални лица на натпреварот (освен 
техничкото лице), а подлежат на прекршоците и како играчи и како секунданти 
согласно Дисциплинскиот  правилник на КФСМ. 

Заедно со пријавата за натпреварот екипите ги доставуваат и 
натпреварувачките книшки на натпреварувачите за тој натпревар на Главниот 
судија заверени во Федерацијата и со лекарски преглед не постар од 12 месеци 

Првите шест играчи од списокот настапуваат по истиот редослед како се 
запишани во списокот и не може да се променат во редоследот. 

Резервите може да заменуваат играчи без разлика на редоследот во 
списокот на резерви.  



Член 17 
 

Сите членови на една екипа мора да бидат еднообразно облечени во 
спортска опрема, освен патики, во секој момент поминат во спортскиот дел на 
кугларницата. Тренерите и секундантите мора да бидат облечени во спортска или 
играчка опрема со натпис или амблем на клубот кој го претставуваат и патики на 
нозете во секој момент поминат во спортскиот дел на кугларницата. 

 
 
 

                                            Член 18 
 

            Должност на Главниот судија е: 
 

 да биде присутен во кугларницата барем 40 минути пред почетокот на 
натпреварот. 

 да ја провери исправноста на кугларницата, реквизитите, опремата,  
семафорите, фотокелиите за престап; 

 да ја провери исправноста на механизмите и чистотата на кеглите; 

 да провери дали е истакнато државното знаме на Р. С. Македонија;  

 да има подготвено записници за водење на натпреварот; 

 да одржува ред во натпреварувачкиот дел на кугларницата. 
 
 
  

Неисполнувањето на било кој од наведените услови од Главниот судија е 
должен да го евидентира во записникот на натпреварот, а Комисијата за 
спроведување на натревари на КФСМ ќе го разгледува поединечно секој пријавен 
случај.  
 

 
Член 19 

 
Главниот судија на 10 (десет) минути пред натпреварот ги повикува екипите 

на постројување, со претставување на истите и меѓусебен поздрав. 
Натпреварувачите на екипите при постројување се обврзни да бидат 

облечени во клупска опрема и со минимум 6 (шест) играчи да излезат на 
постројување. 

Доколку екипата пријави помал број играчи пред почеток на натпреварот 
излегува со истиот број играчи како во пријавата. 

  
Чинот на поздрав и постројување на екипите мора да биде фотографиран со 

квалитетен телефонски уред или поквалитетен фотоапарат од страна на 
домашната екипа како и групни слики од секоја од екипите поединечно. Истите 
фотографии да се испраќаат до IT Комисијата на КФСМ веднаш по натпреварот. 

 



Член 20 
 
Во случај да не е применет член 19 од овие пропозиции, Главниот судија ќе 

ја внесе неправилноста во екипниот записник како забелешка. Натпреварувачката 
комисија по службена должност е должна да поднесе пријава до Дисциплинска 
комисија. 

 
Член 21 

 
Главниот судија е должен да се обрати кон публиката и соопштува: 
- Име на лигата 
- Реден број на коло 
- Име на екипите и од каде доаѓаат (место) 
- Претставување на играчите започнувајќи од гостинската екипа: 

Тренерот на гостинската екипа ги пријавува следните натпреварувачи и  
целиот играчки состав од гостинската пријава, на ист начин се 
претставува и домашната екипа 

- Претставување на судиите и комисијата за тој натпревар 
- Претставување на играчиот од првиот блок и знак за почеток на 

загревањето.  
- Главниот судија е должен да побара од сите официјални лица и 

публиката да го исклучат звукот од своите мобилни телефони 
 

Загревањето трае 5 (пет) минути во полни само на патеките на кои го 
отпочнуваат натпреварот.  При почеток на загревањето на секој блок, главниот 
судија ги повикува играчите од тој блок да дојдат на своите патеки. Ако некој од 
повиканите играчи на знакот на судијата за почеток на загревањето не дојде на 
време на патеката, следува техничка грешка – жолт картон. Доколку влезе резервен 
играч не следува жолт картон и резервниот играч го користи времето кое е останато 
за загревање. Резервните играчи немаат право на загревање освен ако не 
настапуваат од почетокот на блокот. За време на загревањето не се санкционираат 
техничките грешки. Во случај на повреда на играч, истиот играч има право на 
медицинска пауза од 5 минути со што неговото време се запира додека останатите 
играчи го завршшуваат започнатиот сет. На играч во играта може да му се дозволи 
лекарска помош само еднаш. По завршувањето на играта во блокот Главниот 
судија ги соопштува постигнатите резултати. 

 
Член 22 

 
Екипите настапуваат со по 2 (два) или 3 (три) играчи во блокот, со тоа што 

домашната екипа настапува на непарните патеки. Играчите ги менуваат патеките 
по системот на парови и тоа истовремено на знак на Главниот судија. Минимален 
број на играчи за настап по екипа е 4 (четири)  

 
 

III НАТПРЕВАРУВАЧКИ ДЕЛ 



 
 

Член 23 
 

Вкупниот број на поени на еден натпревар изнесува 8 (осум) и тоа  
максимални 6 (шест) поени од натпреварувачите и 2 (два) поени за подобар вкупен 
резултат, а за победата екипата победник добива 2 (два) бода. 
 

Член 24 
 

Екипата која ќе освои повеќе од 4 (четири) поена е победник и освојува 2                
(два) бода (4,5 : 3,5; 5 : 3; 5,5 : 2,5; 6 : 2; 6,5 : 1,5; 7 : 1; 7,5 : 0,5; 8 : 0 ). 
 

 
Член 25 

 
При резултат 3 : 3 (три према три) во поени, победник е екипата која има 

соборено севкупно повеќе кегли и освојува уште 2 ( два ) поена, а екипата освојува 
2 (два) бода. Доколку вкупно соборените кегли се еднакви екипите ги делат двата 
поена, а натпреварот е нерешен 4 : 4 (четири према четири), бодовите се делат 
така што екипите добиваат по 1 (еден) бод. 

 
Член 26 

 
Во случај резултатот да е 4 : 2 (четири према два) во поени, а екипата која 

има освоено 2 (два) поена има соборено севкупно повеќе кегли, истата освојува 2 
(два) поена.  

Во овој случај, резултатот е нерешен 4 : 4 (четири према четири) и екипите 
освојуваат по 1 (еден) бод. 
 

Член 27 
 

Бодувањето на натпреварувачите во меѓусебните игри се врши на следниот 
начин: Победа во меѓусебниот дуел се бодува со еден поен. 

Се бодува секој сет одделно. 
За да освои натпреварувачот еден поен мора да е подобар од противникот 

со најмалку 2,5 : 1,5 (два и половина према еден и половина) поени. 
Ако резултатот  во еден сет е ист (пр. 143 : 143 вкупно соборени кегли) 

натпреварувачите освојуваат по 0,5 (половина) поен. 
Ако резултатот во сетови помеѓу натпреварувачите е 2 : 2 (два према два) 

поен ќе освои оној натпреварувач кој има соборено севкупно повеќе кегли. 
Во случај на ист вкупен резултат на соборени кегли и ист број на освоени 

сетови, поенот го делат по половина 0,5 : 0,5. 
 

Член 28 
 



Редоследот на табелата на екипите во лигата ќе се определува според 
бројот на освоени бодови. 
Доколку две екипи имаат ист број бодови, подобра во пласманот ќе биде екипата 
која има подобар меѓусебен скор. Доколку екипите имаат иста поен разлика во 
меѓусебниот скор, подобра ќе биде екипата која има подобра сет разлика. Доколку 
екипите имаат и иста сет разлика ќе се игра мајсторка. Доколку три и повеќе екипи 
имаат ист број бодови, најдобра е екипата со најдобар вкупен поен количник во 
меѓусебните дуели. Доколку тој е ист, се гледа најдобар вкупен сет количник во 
меѓусебните дуели. 

 
Член 29 

Пренос и важноста на картоните  
 

Опомените, картоните се врзуваат за личноста (играчот) и важат во текот на 
целиот настап. При замена на играч истите не се пренесуваат на резервниот играч 
кој влегува во игра. 

 
Член 30  

 
Секундантите можат да се менуваат само после завршување на сетот          

(после 30 фрлања, за време на промена на патеките) . За времетраење на играта 
во сетот, секундантот не смее да станува. Секундантот може да стане од местото 
на секундирање само со дозвола на Главниот судија, но ќе се врати на местото 
откако ќе заврши сетот. Ако нема секунданти, тренерот на екипата може да дојде 
до играчот за да даде упатство САМО: додека трае загревањето, кога играта е во 
прекин ради повреда на играч, при промена на патеките и кога играта е во прекин 
за сите играчи од технички причини 
 

IV СУДИСКА КОМИСИЈА И СУДИИ 
 

Член 31 
 

Судиската комисија го врши делегирањето на судиите. Право да судат 
натпревар имаат само лиценцирани судии од страна на КФСМ. 

 
На регистрираните натпреварувачи и тренери во КФСМ, ДОЗВОЛЕНО е да 

се членови на Судиската комисија и МОЖАТ да судат натпревари во МКЛ доколку 
истите не се официјални лица на еден натпревар (внесени во пријава како 
натпреварувач, тренер, претставник на клуб) 

 
Клубовите можат да побараат од Судиската комисија да им делегира 

Главен судија , но исто така можат да побараат изземање на делегираниот Главен 
судија. Ваквите барања за изземање на клубовите треба да ги достават на 
почетокот на Лига натпреварите во писмена форма со образложение. 

 
 



Член 31 А 
 

Во спортскиот дел на кугларницата имаат право да влегуваат 
натпреварувачите кои треба да настапат во моментот и три службени лица 
наведени во пријавата за натпреварот (согласно член 13 од овие пропозиции). Во 
спротивно натпреварот се прекинува додека не се создаде ред во спортскиот дел. 

Со Главниот судија може да контактираат само претставникот и тренерот 
на екипата. 

За нарушителите на редот се поднесува пријава до Дисциплинската 
комисија при КФМ. 

 
 
 

Член 32 
 

Сите судии се должни за време на натпревар кој го судат: 

 строго да ги почитуваат кугларските правила, овие пропозиции и 
принципи на фер плеј без разлика од кој клуб доаѓаат. Мора да 
бидат објективни. 

 го носат знакот на својот судиски ранг со соодветна судиска облека 

 Главниот судија да го спроведе натпреварот со најмалку можни 
проблем ситуации почитувајќи ги протоколите  

 Сите неправилности да ги стави во записник (непочитување на 
протокол за постројување, несоодветна спортска опрема, доцнење 
на екипа, доцнење на пријава, инциденти, навреди и слични 
неправилности) 

 Да внеси во Записник евентуална Жалба од екипите 

 Задолжително внесување во главниот записник од натпреварот на 
извршена промена на натпреварувач (пр. 60 кугла, 90, кугла, 23 
кугла и сл) какко јасно би се видел учинокот на секој/а куглар/ка. 

 Задолжително внесување во главниот записник на жолти 
дисциплински картони и црвени картони. 

 Да носи смели и правични одлуки и да стои зад нив носејќи ја и 
одговорноста од истите. 

 Веднаш по потпишувањето на записникот од двете екипи и 
судијата, праќање преку вибер до Натпреварувачка комисија. 
Записникот треба да биди сликан со квалитетен телефонски апарат 
и сликата да биде јасна и да го опфаќа целиот записник 

 
Член 32 А 

 
Судиската комисија е должна да направи ревизија на квалитетот на судиите 

во МКЛ после секое одиграно коло. 
 

Во случај на грубо кршење на кугларските правила и пропозиции, главниот 
судија ќе добие опомена од страна на Судиската комисија.  



 
Доколку во наредните 3 сезони се повтори слична груба грешка, лиценцата 

на судијата ќе биде одземена од страна на Комисијата. 
 
 

 
 

V ОДЛОЖУВАЊЕ НА НАТПРЕВАР 
 

Член 33 
 

Одложување на натпревар по барање на клуб може да се одобри само во 
следниве случаи: 

- ако еден или повеќе натпреварувачи се отсутни поради учество или 
настап со државни репрезентациии; 

- ако еден или повеќе натпреварувачи во моментот на колото учествуваат 
во натпревари од повисок ранг ( меѓународен, европски, светски ); 

- во случај на епидемија или друг вид елементарна непогода. 
- Ако клубот неможе да го состави потребниот минимум играчи за настап 

(четири) поради здравствени или професионални причини со приложена 
документација. 

 
Член 34 

 
Барање за одлагање на натпревар се поднесува до Комисијата за спроведување 
на натревари на КФСМ, со приложена документација, најдоцна 48 (четириесет и 
осум) часа пред одржување на натпреварот.  
 
Доколку има реална оправданост, согласно четирите критериуми од член 33, 
натпреварот со Одлука се одложува од страна на Комисијата. 
 
Комисијата е должна во рок од 3 дена за одложениот натпревар да договори термин 
кој ќе биде предложен од екипата која не барала одложување, а секако прифатен 
од екипата која побарала одложување. Истиот натпревар МОРА да биде одигран 
до почетокот на наредното коло. 
 
Доколку не може да се договори взаемно прифатлив термин за одложениот 
натпревар (работен ден, не можност за патување или слични изговори) Комисијата 
ќе ги земи во предвид сите аргументи на домашната и гостинската екипа и ќе го 
дефинира точниот термин на одигрување (во согласност со термините во кугланата 
домаќин и предност на терминот кој го предлага екипата која не барала 
одложување) и тој термин ќе биде конечен. Терминот мора да биде одигран 
најдоцна еден ден пред почетокот на наредното коло.  
 
Одложен натпревар НЕ МОЖЕ по втор пат да биди одложен. 
 



Во случај конечниот термин да го одбие една од екипите, со задолжителна изјава 
на маил, бодовите ќе се впишат службено кај екипата која ќе прифати да го одигра 
натпреварот. Во случај на одбивање на конечен термин, екипата која прифаќа да 
го одигра одложениот натпревар може да се појави на натпревар и да се внесат 
постигнатите резултати, но и не е должна да настапи на патеки а резултатот ќе биде 
впишан како службена победа со 3000:0 и 8:0 
Во случај и двете екипи да не го прифатат конечниот термин, и на двете екипи ќе 
им се впишат 0 бодови и тој натпрвар ќе се води како одигран. 
 

Член 35 
 

Клубовите можат со меѓусебен договор да ги одигруваат натпреварите и 
порано од  терминот предвиден со распоредот. 

Натпреварите од последните 3 (три) кола не може да се одложуваат, а 
истите може спогодбено меѓу клубовите да се одиграат и порано. 
 

 
 

Член 36 
 

Доколку се случи натпреварот да не може да се одигра заради 
неисправност на кугланата, или некоја друга причина, домаќинот на натпреварот е 
должен да ја извести гостинската екипа, Комисијата за спроведување на натревари 
на КФСМ и делегираните судии најмалку 12 часа пред терминот за одигрување на 
натпреварот. Постапката за нов термин е детално објаснета во член 34 
 

Член 37 
 

Во случај на неисправност на кугларницата да се случила непосредно пред 
почетокот на натпреварот Натпреварувачката комисија на натпреварот ќе донесе 
одлука дали ќе се одигра нов натпревар и веднаш ќе го договори терминот за негово 
одржување, со навремено известување на КФСМ и Судиската комисија за 
делегирање на судии за тој натпревар. 
Доколку има услови  натпреварот да се одигра на други четири патеки во истата 
кугларница, тогаш натпреварот мора да се одигра на тие патеки. 

 
Севкупните трошоци за новиот натпревар при неисправност на кугланата 

непосредно пред почетокот на натпреврот ги сноси екипата домаќин, доколку 
гостинската екипа патува од друг град. Доколку не се одигра натпреварот 
трошоците за судиите во целост ги сноси домаќинот. 
 
 

Член 38 
 

Ако една од екипите не се појави на натпреварот, другата екипа не е должна 
да настапи, а средбата ќе биде регистрирана со службен резултат од 3.000 : 0 (три 



илјади према нула) односно 8 : 0 (осум према нула) во поени и 2 : 0 (два према нула) 
во бодови и 24 : 0 (дваесет и четири према нула) во сетови. 

Екипата која е присутна ако настапи на натпреварот се регистрира со 
постигнатиот резултат   . 

Вкупните трошоци ги сноси екипата домаќин.  
 

Член 39 
 

Во случај некоја од екипите да го напушти предвремено натпреварот 
другата екипа е должна да го продолжи истиот, а постигнатиот резултат ќе биде 
регистриран. Главниот судија е должен овој инцидент да го стави во забелешка во 
екипниот записник. Натпреварувачка комисија е должна службено да прати 
преставка до Дисциплинската комсија во ваков случај. 

 
 

Член 40 
Во случај еден клуб да не одигра 3 (три) натпревари неоправдано, истиот 

ќе биде исклучен од Лигата. Сите негови постигнати резултати се бришат, како и 
резултатите на останатите клубови од одиграните натпревари со исклучениот клуб. 
 

 
 

VI ПОДНЕСУВАЊЕ НА ЖАЛБА 
 

Член 41 
 
Во случај на кршење на кугларско правило или принцип во текот на натпреварот, 
Претставникот на оштетената екипа (или доколку истиот е на патека како играч, го 
заменува тренерот или друг заменик) ВЕДНАШ реагира кај главниот судија, го 
констатира ПРЕКРШОКОТ и ЗАЕДНИЧКИ како Комисија за тој натпревар со 
Претставникот на другиот клуб и Главниот судија носат Одлука околу укажаната 
неправилност.  
 
Доколку оштетената страна повторно не е задоволна од донесената Одлука има 
право до Главниот судија да достави жалба во текот или веднаш после 
натпреварот. Натпреварот ќе продолжи да се игра. 
 
 

Член 42 
 

Жалба од други причини непредвидени со овие пропозиции и член 41 може 
да се поднесе-најави со писмен допис или меил најдоцна 12 (дванаесет) часа по 
завршувањето на натпреварот. 

 
Во рок од 48 (четириесет и осум) часа по завршувањето на натпреварот 

подносителот на жалбата е должен писмено да ја образложи најавената жалба. Во 



истиот рок и Главниот судија е должен да даде образложение за натпреварот за кој 
е најавена жалбата. 

 
 

Член 43 
 

За да биде прифатена и разгледна една ЖАЛБА (доставена до Главен  
судија на натпревар по член 41 или по член 42 на маил)  од телата на КФСМ, 
конкретно од Комисијата за спроведување на натпревари (Натпреварувачка 
комисија) на КФСМ, клубот кој ја поднесува МОРА да уплати 6.000 денари на жиро 
сметката која ја користи КФСМ, првиот работен ден после спорниот натпревар. 

 
 Доколку тоа не се случи во предвидениот рок и не се приложи доказ за 

уплата, жалбата нема да биде разгледана, ќе се смета истата за неоснована и 
натпреварот веднаш ќе биде внесен согласно записникот без право на обжалување 
на истата на повисоки тела на КФСМ. 

 
Во случај на почитување на предвидените рокови, Жалбата се разгледува 

од страна на Натпреварувачката комисија и се доставува Одлука до екипата која ја 
поднела во рок од 48 часа од потврдата дека жалбата е легитимна за КФСМ. 

 
Натпревар за кој е поднесена жалба нема да биде регистриран до моментот 

додека не биде донесена конечна одлука од Натпреварувачката комисија. 
 
Доколку жалбата биде позитивно решена за поднесувачот уплатените 

средства од 6.000 денари се враќаат на уплатувачот. Доколку жалбата не е 
прифатена, средствата остануваат за КФСМ. 

 
 

 
 

Член 44 
 

Незадоволната страна има право да ја обжали Одлуката од 
Натпреварувачката комисија по понесена жалба до Извршниот одбор на КФСМ во 
рок од 72 часа по добивањето на Одлуката.  

 
Таа постапка чини 3.000 денари и средствата се уплаќаат на жиро сметката 

која ја користи КФСМ веднаш со самото поднесување на жалба согласно 
предвидениот рок од 72 часа. 

 
Извршниот одбор е должен во рок од 72 часа после поднесувањето на 

Жалбата, да се состани и да донеси Одлука. Одлуката на Извршниот одбор на 
КФСМ како второстепен орган е конечна.  

 



Доколку жалбата биде позитивно решена за поднесувачот уплатените 
средства (од двете постапки) во висина од 9.000 денари се враќаат на уплатувачот. 
Доколку жалбата не е прифатена, средствата остануваат за КФСМ 

 
 
 


