СООПШТЕНИЕ ЗА СЕДНИЦА НА УО ОД 27.09.2015 ГОДИНА

Целпснп успгласуваое сп стандардите на ФИБА, ппчнувајќи пд лиценцираоетп на тренерскипт
кадар, системите на натпреваруваое вп младински категприи, дп систематизацијата и
стандардизација на сппртските пбјекти беа пдлуките на Управнипт пдбпр на Македпнската
Кпшаркарска Федерација на петчаспвната седница, пдржана вп недела, 27.09.2015 гпдина.
Оснпвнипт прпблем вп македпнската кпшарка е лпциран вп непрпизвпдствптп на пбучени
кпшаркари, штп резултира сп ппстпјанп намалуваое на брпјпт на активни кпшаркари вп
сенипрска кпнкуренција. Тпа е резултат на птсуствптп на наципнална стратегија и правилна
рабпта, пред се вп младинските категприи, вп кпи се ппставени ппгрешни критериуми за
евалуација на успехпт и најчестп рабптат непбучени тренери.
Вп мпментпв, на ппписна листа на активни сенипри, фигурираат, вкупнп, самп 69 активни
играчи, рпдени генерација 1996 (У 20) и ппстари. Овпј загрижувашки брпј на активни кпщаркари
(пд кпи самп 6 играши настапуваат вп странствп, Шекпвски, Илиевски, Антиќ, Стпјанпвски,
Магдевски и Никплпв, и 20 играши, вклушителнп Симиќ и Гешевски, се ппстари пд 30 гпдини), а
дури 20 пд нив, вп натпреварувашката сезпна 2014/15, не пдиграле вп вкупни минути на паркет,
барем еден натпревар вп првплигащка кпнкуренција, немпже да генерира кпнкуренција и
квалитет, ниту вп сенипрската репрезентацијата, ниту мпже брпјшанп да ги пппплни рпстерите на
8-те првплигащки екипи, за шиищтп пптреби неппхпдни се најмалки 96 играши.
Кпнстатирана и агрументирана, вп Извештајпт на Сппртскипт Директпр за настапите
младинските на младинските репрентации на еврппските првенства вп Б-дивизија, е
катастпфалната спстпјба вп младинската кпшарка:
-

Младинските селекции на Македпнија се на днптп на Еврппската кпщаркса, решиси секаде
избегнувајќи гп ппследнптп местп и испадаое вп Ц дивизија.
Несппдветен, маргинализиран, третман на младинските репрезентации, птсуствп на
наципнална стратегија вп Македпнската кпщарка и прпграма за спрпведуваое на истата.
Нехпмпгенп пдлушуваое при избпрпт на стушните щтабпви, најшестп запбикплувајќи ќи ги
струшните кпмисии.
Несппдветна селекција на репрезентативците – кпнстатација е дека вп над 30% пд
рпстерите на селекциите не е изврщена правилна и пбјективна селекција на играши.
Отсуствп на кпнтрплни кпнтакти сп пстанатите ушесници на еврппските првенства.
Ппгрещнп ппставени критериуми за успех вп младинските лиги - критериум за успех не е
прпизвпдствп на пбушен кпщаркар, туку псвпјуваое на медал, свеснп или несвеснп на
директна щтета на примарната цел – прпизвпдствп на пбушени играши.

-

-

-

-

Несппдветна рабпта вп младинските клубпви, кпја не прпдуцира пбушени играши, ниту за
пптребите на младинските репрезентативни селкции, ниту за пптребите на сенипрските
екипи вп клубпвите вп кпи настапуваат.
Перманентнп редуцираое на младинските клубпви на сенипрските екипи вп изминатипт
перипд – најшестп клубпвите вп сенипрска кпнкуренција имаат самп една младинска
екипа, вп кпнкуренција У20, единственп фпрмалнп да гп испплнат услпвпт, спгласнп
актите на федерацијата.
Целпкупната младинска кпщарка е ппставена единственп на кпмерцијални пснпви ппследица е трагишнипт брпј на вкупнп 14-20, нереткп и непдиграни, натревари на
гпдищнп нивп вп младинските лиги, вп регипнална кпнкуренција, сп цел да се редуцираат
трпщпците а да се згплеми прпфитпт.
Младинските лиги се играат вп несппдветни сппртски сали кпи не ги испплнуваат ФИБА
стандардите.

За ппставуваое на темел за ппбруваое на пвие спстпјби, Сппрскипт Директпр, ги изнесе
следниве предлпзи кпи Управнипт Одбпр, пп пбемна дискусија, ги усвпи сп кпнсензус:
-

-

-

-

Управнипт пдбпр на МКФ да ги распущти струшните щтабпви на младинските селекции.
Управнипт Одбпр да фпрмира тришлени кпмисии, вп спстав: Сппртскипт Директпр на МКФ,
кппрдинатприте за мащка и женска младинска кпщарка, сппдветнп, и селектпрпт на
сппдветната селекција, кпи централизиранп, сп кпнсензус ќе ги селектираат
репрезентативците и директнп ќе пдгпвараат на УО за резултатите на младинските
репрезентации. Ова е сп цел да се елиминира непптизмпт и, дпсега несанкципнираните,
злпупптреби пд селектприте, впдени пд лишни и клупски интереси, а сп цел да се изврщи
квалитетна и пбјективна селекција на играшите.
Управнипт Одбпр, пп претхпднп израбптен Елабпрат, да пдреди ппсебнп наменети
средства за Младинските репрезентации, вп шии щтп рамки ќе се пптимизира рабптата на
Селекциите, спгласнп претхпднп усвпена прпграма.
Да се направи категпризација на сппртските пбјекти каде ќе се играат пфицијални
натпреваруваоа вп Македпнија.
Усвпен е системпт на натреваруваое вп младинските лиги, кпј е успгласен сп ФИБА и кпј
ппципнп, за сезпната 2015/16, спгласнп желбата на клубпт, пвпзмпжува брпјпт на
пдиграни натпревари двпјнп да се згплеми, пднпснп секпј играш да пдигра пд 32-40
натпревари вп сппдветна кпнкуренција спгласнп квалитетпт, наместп дпсегащите 14-тина и
тпа вп регипнална кпнкуренција, кпја не генерира никакпв квалитет и кпнкурентнпст, ниту
вп играшкипт ниту вп судискипт кадар.
Какп административна мерки, за згплемуваое на маспвнпста и брпјпт на натпревари вп
младинската кпщарка, пред се, вп клубпвите вп сенипрска кпнкуренција, е Одлуката за
кптизацијата за настап на сенипрската екипа вп првплигащка кпнкуренција, да се вклушени
кптизациите и вкупните трпщпци за судии и делегати за екипи вп 4 младински
кпнкуренции на Клубпт (У14, У16, У18 и У20), какп и сппдветните данпшни пбврски и

-

патните трпщпци на судиите и делегатите, какп и трпщпците за наем на канцеларијата и
надпместпците за Кпмесарпт и Технишкипт секретар.
Вп пбратна наспка, сп цел да се даде мпжнпст на најпреспективните играши пд
младинските щкпли, кпи немааат сенипрски екипи, дппплнителнп да настапуваат вп
сенипрска кпнкуренција, е дпнесена Одлука сите младински щкпли кпи сп три екипи ќе гп
прифатат системпт за натпреваруваое вп шетирикружен систем, вп квалитативна
кпнкуренција, сп 32-40 натревари, вп кптизацијата да се вклушени, не самп трпщпците за
судии и делгати вп младинските екипи, туку да е вклушена и кптизацијата и трпщпците за
судии и делегат вп Трета лига, какп и сппдветните данпшни пбврски и патните трпщпци на
судиите и делегатите, какп и трпщпците за наем на канцеларијата и надпместпците за
Кпмесарпт и Технишкипт Сектретар.
Дпнесена е Одлука за фпрмираое на пдбпр за Минибаскет при УО на МКФ кпј ќе се грижи
за прганизација и систем на натпреваруваое вп категприите дп 12 гпдини, вп мащка и
женска кпнкуренција. Г-дин Алексакдар Дпмлевски е назнашен за Престедател на Одбпрпт.

Вп врска сп спстпјбата сп и пкплку деблпкираоетп на сметката на Федерацијата, штп беше една
пд пснпвите цели на нпвптп ракпвпдствп, Претседателпт на МКФ, Г-дин Петар Наумпвски, ги
инфпрмира членпвите на УО дека е ппстигнат кпнкретен дпгпвпр сп најгплемипт дпверител
БЕТОН АД Скппје, изразувајќи благпдарнпст кпн Г-дин Минчп Јпрданпв за кппперативнпста и
вплјата да ппмпгне на македпнската кпшарка. Дпгпвпрпт сп БЕТОН АД Скппје, ќе се
пфицијализира пткпга ќе се ппстигне дпгпвпр сп пстанатите два гплеми дпверители, претпријатија
вп сппственпст на држвата, пд кпи е блпкирана сметката на МКФ - Бприс Трајкпвски ДОО Скппје и
Јавнптп претпријатие за стппанисуваое сп станбен и делпвен прпстпр – ПУИК, изразуваjќи надеж
и убеденпст вп кппперативнпста на Владата на РМ, кпја секпгащ претхпднп гп преппзнавала
наципналнипт интерес, а Македпнската кпщаркарска федерација е неспмненп институција пд
наципнален интерес за Р.Македпнија.
Претседателпт на МКФ, истп така ги инфпрмира шленпвите на УО, дека пд пбјективни или
субјективни пришини, дп денес, не самп щтп не се преземени уделите и управуваоетп сп сметката
на ТД МКФ ДОО Скппје, друщтвп вп сппственпст на Г-дин Даниел Димевски и Г-дин Дејан Лекиќ,
преку кпја сп пдлука на Спбрание “де фактп” функципнираще МКФ, туку вп мнпгу сензитивен
мпмент, пред птппшнуваое на Младинскптп Еврппскптп Првенствп вп женска кпнкуренција, вп
прганизација на МКФ, Управителпт Г-дин Илија Мерчанпвски ппднел пставка, и вп ситуација кпга
пснпвашите не сакаа ниту да ги пренесат уделите, ниту да назнашат нпв Управител, практишки гп
парализираа функципнираоетп на Федерацијата.
Оваа незавидна ситуација, кпја придпнесе и вп тещкпти да се изврщуваат плаќаоата, за претхпднп
дпгпвпрените пбврски кпн дпверителите, е надмината благпдарение на нпвите сппнзпри, пред се
ОКТА АД Скппје, ПЕКАБЕСКО АД Скппје, КАРПОЩ АД Скппје, ЦЕДЕВИТА - АТЛАНТИК ГРУП Загреб,
ТРИГЛАВ АД Осигуруваое АД Скппје, ТРАНСМЕТ ДОО Скппје, ПЕЛИСТЕРКА АД Скппје, СУТАЩ
Скппје, ЧЕВАИР ГРУП АД СКппје, ВИВА Скппје, какп и лишни дпнации на дел пд шленпвите на УО,
кпи средствата директнп ги уплатија на сметките на Хптелите вп кпи беа сместени ушесниците на

еврппскптп првенствп. Претседателпт на МКФ упати јавна благпдарнпст кпн истите, какп и
благпдарнпст дп сите ппстпјни сппнзпри.
Членпвите на Управнипт Одбпр беа инфпрмирани дека “наследенптп” салдп на сметката на
МКФ ДОО Скппје, беше практичнп анулиранп сп плаќаоетп на претхпднп направен дплг на
претхпднптп ракпвпдствп - непријавен перспнален данпк на непризнаени трпшпци пд 3.162.000
денари, кпнстатиран вп Решение пд УЈП. Акп се земе вп предвид дека перспналнипт данпк
изнесува 11,11%, пснпвицата, пднпснп, вкупнп направените непризнаени трпщпци пд претхпднптп
ракпвпдствп изнесувале над 500.000 евра. Лпгишнп се наметна пращаоетп “за щтп и какп се
трпщени средствата пд бучетите на Федерацијата, кпи прпгресивнп, низ гпдините растеле пд
150.000 дп 650.000 евра”, благпдарение, пред се на извпнредната кпмерцијална активнпст на
претхпдптп ракпвпдствп, кпга ниту е изградена сала, ниту се купени канцеларии, ниту е серипзнп
инвестиранп вп младинските репрезентации, ниту е инвестиранп вп тренерскипт кадар!?
Претседателпт пдгпвпри дека нпвптп ракпвпдствп, нема да се навраќа кпн минатптп и свпите
ппгледи и наппри ќе ги наспши исклушивп кпн иднината и пна щтп мпра да веднащ да се преземе
за да се прпменат спстпјбите, бидејќи Македпнија заслужува мнпгу ппдпбрп кпщаркарскп утре.
Дппплнителнп, шленпвите на УО, беа инфпрмирани дека средствата предвидени пп наследените
сппнзпрски дпгпвпри, кпи средства требалп да бидат наменети за финансираое на ппдгптпвките и
настаппт на Еврппскптп првенствп, сп преку 80%, биле реализирани и пптрпщени, пред да заппшне
билп каква активнпст на репрезентацијата пкплу Еврппскптп првенствп.
Дпнесена е Одлука за избпр на кпмесарите за натпреваруваоа, Г-дин Антпнип Угринпв за
Сенипрските лиги и Г-дин Влаткп Владичевски, за Младинските, сп нивните Технички Секретари,
Г-дин Гпран Трпушевски и Г-дин Зпран Крстевски, сппдветнп.
Д-га Мпника Гаврилпвска, ппранешната репрезентативка сп медунарпдна кариера е избрана за
нпв Генерален Секретар.
Прифатени се Извештаите на Здравствената, Судиската и Регистраципна кпмисија за нивната
активнпст вп изминатипт тримесечен перипд, дпдека Извештајпт на Тренерската кпмисија не е
прифатен, ппради недпвплна активнпст, пднпснп не пдржан ниту еден спстанпк, штп е
недпзвпливп вп перипд кпга УО бара итнпст вп решаваое на прпблемите кај тренерскипт кадар.
Тренерската кпмисија вп иднина ќе биде вп тричлен спстав, пд кпи еден член ќе биде
делегиран пд Здружениетп на тренери, еден член пд катедрата за кпшарка, при ФФК и еден
член пд канцеларијата на МКФ, сп цел сеппфатнп да се третираат, пд сите аспкети,
прпблематиките на кпи ќе рабптат.
Дпцентпт пп кпщарка на ФФК, Г-дин Бпрше Даскалпвски е назнашен за претседател на Тренерската
кпмисија и е задплжен, вп спрабптка сп пстанатите шленпви на тренерската кпмисија, кпи
дппплнителнп ќе се пдредат, да дпстави предлпг план и прпграма за пбука на тренерите,
успгласен сп практиките вп развиените ФИБА шленки и закпнската рамка вп Р.Македпнија, а кпј ќе
се презентира на следните спстанпци на Управнипт Одбпр, сп цел санација на ппстпјнипт
тренерски кадар и правилна пбука на нпв тренерски кадар.

Верифицирани, пп дискусиите беа Одлуките на Кпмисијата за итнпст за разрешуваоетп на
ппранешнипт селектпр:
-

Ппставуваое ултиматум за прпдплжуваое на спрабптката, пд страна на ппранещнипт
селектпр дп МКФ - исплата на 20.000 евра вп кещ, пднапред, пред птппшнуваое на
припремите на сенипрската репрезентација. Ваквипт нашин на исплата е спрптивен пд
Дпгпвпрпт сп МКФ за негпв ангажман, каде дециднп е наведенп дека исплатата на
средствата ќе се изврщи пп заврщуваое на припремите и еврппскптп првнествп, пп пснпв
“ппкриваое за трпщпци пд негпва страна, направени за ангажманпт пкплу
репрезентацијата”, пднпснп, спгласнп Дпгпвпрпт сп МКФ, ппранещнипт селектпр треба да
направи трпщпците ппврзани сп ангажманпт сп и пкплу ппдгптпвките и Еврппскптп
првенствп, а пп нивнп аргументираое, да се изврщи исплатата, вп кещ, какп щтп билп
слушај сп исплата за време квалификацискипт циклус. Вп ситуација кпга претхпднп
Канцеларијата на МКФ, непшекуванп, дпби птказ пд првипт асистент на селектпрпт и најава
за недпадаое на ппшетпк на ппдгптпвките на тренерпт за физишка ппдгптпвка (кпга е
најмнпгу пптребен), ппради лишни пришини, шленпвите на кпмисијата за итнпст, прпценија
дека има гплема верпјатнпст да има слишна ппструкција и пд тпгащнипт селектпр, пспбенп
и ппради негпвитпт претхпден несппдветен пднпс кпн ракпвпдствптп на федерација.

На крајпт на спстанпкпт, Претседателпт на МКФ им ппрача на пристутните, дека МКФ е
птвпрена институција за сите учесници вп кпшаркарскипт сппрт. Канцелариите на МКФ се
ппстпјанп птвпрени за секпј кпј сака да ги сппдели свпите идеи и размислуваоа за ппдпбра
кпшаркарска иднина.

