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Врз основа на член 23 став 1 алинеа 2 од Статутот на СФМ, Извршниот одбор на СФМ на седница 
одржана на 20.10.2022 година го донесе следниот: 

 
 

 ПРАВИЛНИК  
ЗА РАБОТА НА ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА, ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ДИСЦИПЛИНСКА 

ПОСТАПКА И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ  
 

 
ЦЕЛ НА ДИСЦИПЛИНСКАТА ПОСТАПКА 

 
Член 1 

Овој Правилник за работа на дисциплинска комисија, за начинот на водење на дисциплинска 
постапка и утврдување на дисциплинска одговорност (во понатамошниот текст „Правилник“) 
утврдува дисциплински прекршоци, услови за дисциплинска одговорност, дисциплински 
санкции и начинот на водење на дисциплинска постапка во рамките на Скијачка Федерација на 
Македонија (во понатамошниот текст „СФМ“) во случај на прекршување на Статутот, 
правилниците, кодексите, одлуките и другите акти на органите на СФМ како и законите на 
Република Северна Македонија.  
Одредбите на овој Правилник се применуваат на:  

1) членовите на СФМ (редовни, придружни и почесни) и нивни официјални и службени 
лица и тренери, 

2) членови на Извршен одбор, членови на Надзорен одбор, членови на сите Комитети и 
Комисии на СФМ, 

3) лица кои вршат делегирана должност во FIS, МОК, други меѓународни организации и 
државни спортски организации, 

4) Лица вработени или анагажирани во СФМ 
5) натпреварувачи, кога се на подготовки или натпревари, без оглед дали се 

репрезентативци или не. 
(во понатамошниот текст во еднина или множина: лица/членови за кои постои сомнение дека 
извршиле прекршок). 
Одговорноста за сторено кривично дело, односно прекршок не ја исклучува дисциплинската 
одговорност.   
 

УЧЕСНИЦИ ВО ДИСЦИПЛИНСКАТА ПОСТАПКА 
 

Член 2 
Учесници во дисциплинската постапка се подносителот на барањето за поведување 
дисциплинска постапка, лицето против кое е поднесено барање за поведување на 
дисциплинска постапка како и лицето чии лични или имотни права се повредени или загрозени 
од извршувањето на дисциплинска повреда (оштетени). 
 

ОРГАНИ НА ДИСЦИПЛИНСКАТА ПОСТАПКА 
 

Член 3 
Дисциплинската постапка во прв степен ја спроведува Дисциплинска комисија.  
Извршниот одбор на СФМ формира Дисциплинската комисија составена од претседател и 
двајца членови. 
Извршниот одбор именува и еден заменик член во случај некој од членовите на Дисциплинската 
комисија е отсутен или истиот е иземен согласно член  34 од овој Правилник    
Дисциплинската комисија работи во полн состав, а одлуката ја донесува со мнозинство гласови.  
Дисциплинската постапка во втор степен ја спроведува Извршниот одбор на СФМ. 
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НАЧЕЛО НА ЗАКОНИТОСТ 
 

Член 4 
Лице/член за кој постои сомнение дека извршил прекршок не смее да биде санкциониран за 
постапување или непостапување кое пред да биде сторено не е утврдено како дисциплински 
прекршок согласно овој Правилник или друг општ акт на СФМ, ниту пак може да се изрече казна 
или друга дисциплинска санкција предвидена со овој Правилник, доколку како таква не била 
предвидена пред да биде сторен дисциплинскиот прекршок. 
 

ПРАВО НА ОДБРАНА 
 

Член 5 
Пред да се донесе одлука, на лицето/членот за кој постои сомнение дека извршил прекршок 
мора да му се даде можност да се изјасни по фактите и доказите против него и да ги презентира 
сите факти и докази во негова корист.  
Лицето/членот за кој постои сомнение дека извршил прекршок има право да се брани сам или 
со стручна помош на бранител од редовите на адвокатите, според општото правило на 
застапување. 
Доколку лицето/членот за кој постои сомнение дека извршил прекршок, кому му е дадена 
можност да се изјасни по фактите и доказите против него, не ја изнесе својата одбрана, 
Дисциплинската комисија ќе ја процени оваа околност според нејзиното слободно убедување.. 
  

НАЧЕЛО НА СЛОБОДНА ОЦЕНА НА ДОКАЗИТЕ 
 

Член 6 
Дисциплинската комисија оценува постоење или непостоење на прекршок врз основа на 
слободна оцена на докази и свое сопствено убедување. 
 

ЗАСТАРЕНОСТ 
 

Член 7 
Предлог за поведување на дисциплинска се поднесува во рок од 1-една година од денот на 
сторениот прекршок.  
Дисциплинска постапка не може да се поведе ако измине една година од денот кога е сторен 
прекршокот. Застарување на поведување на дисциплинската постапка не тече за време за кое 
постапката неможе да се поведе врз основа на овој правилник, друг правен акт на СФМ или врз 
основа на закон. Застарувањето се прекинува со секое процесно дејствие што се презема заради 
гонење на сторителот на прекршокот. По секој прекин застарувањето започнува повторно да 
тече.  
 

Член 8 
Застареност за гонење на дисциплински прекршок настанува во секој случај кога ќе изминат три 
години од кога е сторен прекршокот. 
Изречената дисциплинска санкција не може да се изврши ако од денот на правосилноста на 
одкуката за прекршокот поминале две  години. Застарување се прекинува со секое процесно 
дејствие на надлежниот орган што се презема заради извршување на дисциплинската санкција. 
По секој прекин застарувањето започнува повторно да тече.  
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ВИДОВИ НА КАЗНИ 
 

Член 9 
Следниве казни можат да бидат изречени за сторителите на дисциплински прекршок: 
• За натпреварувачи, тренери и лица вработени и ангажирани во СФМ: 

1) писмена опомена 
2) забрана за натпреварување  
3) укинување на стипендија  
4) казна за изречена клевета и навреда 
5) исклучување од репрезентација (времено или трајно) 
6) парична казна  
7) Откажување на договорот за вработување или договорот за пружање на услуги 
 

• За членови на Извршен одбор, членови на Надзорен одбор, членови на сите Комитети 
и Комисии на СФМ какои и лица кои вршат делегирана должност во FIS, МОК, други 
меѓународни организации и државни спортски организации: 
1) писмена опомена 
2) парична казна 
3) отстранување од сите функции во СФМ времено или трајно 
4) казна за изречена клевета и навреда 
 

• За клубови (придружни и постојани) членки на СФМ вклучувајќи и службени лица, 
официјални лица и тренери на клубовите: 
1) писмена опомена 
2) парична казна 
3) забрана за натпреварување 
4) забрана за организирање натпревари  
5) забрана за учество и гласање во органите на СФМ  
6) бришење од репрезентативната програма на СФМ 
7) казна за изречена клевета и навреда 
8) предлог за времено или трајно исклучување на клубот од СФМ 
 

Видот на казни кој ќе се применува за извршен прекршок не е лимитиран на една казна односно 
може да се изречат повеќе казни за сторен прекршок зависно од видот, интензитетот и 
повторувањето на прекршокот.  
 

Член 10 
Лицето/членот за кој постои сомнение дека извршил прекршок е одговорен кога сторил 
дисциплински прекршок со умисла, крајна или обична небрежност. 
Прекршокот сторен во нужна одбрана, крајна нужда и заблуда не е дисциплинска повреда 
според значењето на овој Правилник. 
 

Опомена 
Член 11 

Опомената се изрекува за прекршоци од послаб интезитет сторени под особено олеснителни 
околности кога не настапила или настапила штетна последица која не е од поголеми размери, и 
ако се оцени дека и со ваквото постапување ќе се постигне целта на казнувањето. 

 
Парична казна 

Член 12 
Парична казна може да се изрече за сторени дисциплински прекршоци, доколку тие се од 
посериозно значење или ако настапила штетна последица од поголеми размери. Паричната 
казна може да се изрече и како споредна казна. 
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Паричната казна може да се изрече: 
- во износ од 6.000,00 денари до 60.000,00 денари кога се изрекува на физичко лице, 
- во износ од 12.000,00 денари до 120.000,00 денари кога се изрекува на клуб 
- 15% од последната исплатена месечна нето плата на лице во работен однос во СФМ. 

Казнетото лице кому му е изречена парична казна должно е паричната казна да ја плати во рок 
до триесет (30) дена од нејзината правосилност. 
Доколку казненото лице не ја плати паричната казна во определениот рок, паричната казна ќе 
се замени со друга дисциплинска санкција и тоа забрана за натпреварување, забрана за 
организарање на натпревари, забрана да учествува во работењето на телата и органите на СФМ, 
исклучување од СФМ. 
Доколку паричната казна се изрекува на лице кое е во работен однос во СФМ, паричната казна 
може да се изрече во времетраење од еден до шест месеци и истата не може да се замени со 
друга казна. 

 
Укинување на стипендија 

Член 13 
Казна укинување на стипендија може да му се изрече на натпреварувач доколку не се 
придржува на усвоената програма, тренажниот и натпреварувачки процес, и/или не ги почитува 
упатствата на тренерот и/или јавно изнесува или пренесува нешто невистинито, ја клевети или 
навредува СФМ или нејзини членови, членови на органите и телата на СФМ, натпреварувачи, 
тренери и други ангажирани лица со што значително им наштетува на нивната чест и углед, честа 
и угледот на скијачкиот спорт и СФМ како и во случај на прекршување на одредбите од Глава: 
ПОСЕБЕН ДЕЛ од овој Правилник. 
 

Исклучување од репрезентација (времено или трајно) 
Член 14 

Казна исклучување од репрезентација може да се изрече заради не придржување кон усвоената 
програма, тренажниот и натпреварувачки процес и/или не почитување кон упатствата на 
тренерот и органите на СФМ и/или неспортско однесување кон тренерот и другите 
натпреварувачи и/или јавно изнесување или пренесување нешто невистинито, ја клевети или 
навредува СФМ или нејзини членови, членови на органите и телата на СФМ, натпреварувачи, 
тренери и други ангажирани лица со што значително им наштетува на нивната чест и углед, честа 
и угледот на скијачкиот спорт и СФМ како и во случај на прекршување на одредбите од Глава: 
ПОСЕБЕН ДЕЛ од овој Правилник. 
Казната исклучување од репрезентација може да се изрече за период од 1 месец до трајно 
исклучување.  
 

Бришење од репрезентативната програма на СФМ 
Член 15 

Казна бришење од репрезентативната програма на СФМ чија може да се изрече заради не 
придржување кон усвоената програма, тренажниот и натпреварувачки процес и/или не 
почитување упатствата на тренерот и органите на СФМ и/или неспортско однесување кон 
тренерот и другите натпреварувачи и/или јавно изнесување или пренесување нешто 
невистинито, ја клевети или навредува СФМ или нејзини членови, членови на органите и телата 
на СФМ, натпреварувачи, тренери и други ангажирани лица со што значително им наштетува на 
нивната чест и углед, честа и угледот на скијачкиот спорт и СФМ како и во случај на прекршување 
на одредбите од Глава: ПОСЕБЕН ДЕЛ од овој Правилник. 
 

Забрана за натпреварување 
Член 16 

Забрана за натпреварување се изрекува како најстрога казна и може да се изрече на 
натпреварувач и/или клуб за сторени прекршоци во врска со повреди кои се од поголемо 
значење или во врска со кои настапиле потешки последици, а може да се изрече како: 
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1. забрана за натпреварување на одреден период кој не може да биде пократок од 6 
месеци ниту подолг од 1 години или  

2. Забрана за натпреварување на одреден број натпревари но најмногу до 10 натпревари. 
Забрана за натпреварување може да се однесува на одреден вид на натпревари (дома или во 
странство) или на сите. 
 

Забрана за организирање на натпревари 
Член 17 

Забрана за организирање на натпревари се изрекува на клуб за сторен прекршок, кој не ги 
почитува одлуките на Извршниот одбор и/или акти на СФМ и/или не поднесува извештаи и/или 
несоодветна техничка организација на натпревар  и/или претходно веќе му е изречена некоја 
дисциплинска казна. 
Забраната за организирање на натпревари може да се изрече за период од 3-три до 12-месеци.  
 

Времено или трајно отстранување од вршење функции во СФМ 
Член 18 

Од вршење на сите функции во СФМ може да бидат отстранети времено или трајно членови на 
Извршен одбор, членови на Надзорен одбор, членови на сите Комитети и Комисии на СФМ 
какои и лица кои вршат делегирана должност во FIS, МОК, други меѓународни организации и 
државни спортски организации заради неисполнување на нивните обврски предвидени со 
Статут и другите акти и одлуки на СФМ како и согласно законите во РСМ.  
Временото отстранување од вршење на функции во СФМ може да биде со времетраење од  3 
месеци до 1 година.  
Во случај на донесена одлука за трајно отстранување од вршење на функции во Извршен или 
Надзорен одбор, се доставува предлог до Собранието на СФМ за разрешување од функција член 
на Управен или Надзорен одбор. 
 

Времено или трајно исклучување од членство во СФМ 
Член 19 

Казната предлог за времено или трајно исклучување во рамки на СФМ, се изрекува како 
најстрога казна за прекршоци сторени под посебно тешки околности, кога сторителот при 
нивното извршување покажал посебна одлучност, упорност и безобзирност или предизвикал 
особено тешки последици и се на штета на СФМ и скијачкиот спорт. 
Времено исклучување во рамктие на СФМ може да биде со времетраење од 3 месеци до 1 
година.  
Во случај на донесена одлука за трајно отстранување од членство во СФМ се доставува предлог 
за исклучување на клубот до собранието на СФМ.  
 

Казна за изречена клевета и навреда 
Член 20 

Сторителот (извршителот) кој за друг јавно изнесува или пренесува нешто невистинито, ја 
клевети или навредува СФМ или нејзини членови, членови на органите и телата на СФМ, 
натпреварувачи, тренери и други ангажирани лица со што значително им наштетува на нивната 
чест и углед, честа и угледот на скијачкиот спорт и СФМ, ќе се казни со парична казна, укинување 
на стипендија, времено или трајно исклучување во рамки на СФМ, временото или трајно 
отстранување од вршење на функции во СФМ.  

 
Забрана за учество и гласање во органите на СФМ 

Член 21 
Забрана за учество и гласање во органите на СФМ се изрекува на клуб за сторен прекршок, кој 
не ги почитува одлуките на органите на СФМ и/или акти на СФМ и/или не поднесува извештаи 
и/или ја клевети или навредува СФМ или нејзини членови, членови на органите и телата на 
СФМ, натпреварувачи, тренери и други ангажирани лица со своето делување го нарушува 
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угледот и честа на СФМ и/или нејзините членки  и/или претходно веќе му е изречена некоја 
дисциплинска казна. 
Забраната за учество и гласање во органите на СФМ може да се изрече за период од 6 месеци 
до 1 година.  

 
ОСНОВИ ЗА ПОВЕДУВАЊЕ НА ДИСЦИПЛИНСКА ПОСТАПКА 

 
Член 22 

Дисциплинска постапка може да се поведе доколку постои основано сомнение дека:  
• Сторил повреда на одредбите од Статутот на СФМ; 
• Сторил повреда на одредбите од правилниците и другите нормативни акти  на СФМ 

донесени од Собранието, Извршниот одбор, Надзорниот одбор, Комитетите и 
Комисиите при СФМ; 

• Сторил повреда со која го нарушил угледот на СФМ и довел во заблуда останати субјекти 
и органи; 

• Поднесување на неточни податоци, фалсификувани службени и лични исправи во 
постапката на регистрација на скијачки клуб; 

• Непочитување и непостапување по одлуките донесени од Собранието, Извршниот 
одбор, Надзорниот одбор, Комитетите и Комисиите при СФМ; 

• Во јавност издал доверливи информаци кои бил должен да ги чува во строга тајност 
поради посебни интереси на  СФМ; 

• Неовластено преземал обврски во име на СФМ, за кои дејствија е неопходно претходно 
писмено одобрение од органите на СФМ; 

• Недолично, неспортско однесување спротивно на духот на спортот, етиката, фер играта 
и чесност; 

• Непочитување на Анти-допинг правилата на Македонската НАДО; 
• Недоставување на извештај за (наративен и финансиски) за претходно добиени средства 

од страна на СФМ или друг извештај до СФМ 
• Настапување на меѓународен натпревар без добиена дозвола од СФМ; 
• Настапување за странски клуб без дозвола на СФМ; 
• Не постапување согласно правосилни и извршни парични казни изречени од страна на 

Дисциплинска комисија 
• Стекнување противправна имотна корист на сметка на СФМ; 
• Основано сомнение за сторено кривично дело; 
• Нецелосно, несовесно и/или ненавремено извршување на делегираните или 

договорени активности; 
• Неовластено претставување на СФМ во медиумите и социјални мрежи на начин да 

изнесува на трети лица и во јавност информации во врска со случувањата во СФМ без 
дозвола на Претседателот на СФМ. 

• Несовесно и неодговорно вршење на должностите и одговорностите утврдени во 
Статутот; 

• Неоправдано отсуствување на повеќе од половината редовни и вонредни состаноци 
закажани од страна на раководството на СФМ во текот на календарската година; 

• Нарушување на углед и чест преку клевети или навреди насочени кон СФМ или нејзини 
членови, членови на органите и телата на СФМ, натпреварувачи, тренери и други 
ангажирани лица на СФМ; 

• Нарушувањата на работниот ред и дисциплина; 
• Непочитување, кршење и неисполнување на одредбите од Законот за спорт; 
• Непочитување, кршење и неисполнување на актите, задолженијата и обврските 

утврдени од страна на Агенцијата за млади и спорт, Македонскиот олимписки комитет, 
FIS, како и други тела и/или институции кои имаат надлежност/соработка со СФМ. 
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ОДМЕРУВАЊЕ НА КАЗНИ 
Член 23 

При одмерувањето на казната се земаат предвид сите околности кои влијаат казната да биде 
поголема или помала, а особено: 
- тежината на сторениот прекршок, 
- степенот на одговорноста на сторителот,                     
- последиците сторени со прекршокот, 
- причините и околностите под кои е направен прекршокот, 
- моралните особини на сторителот и однесувањето после направениот прекршок. 

 
Член 24 

Отежнителни околности постојат кога прекршокот е направен повторно од сторителот, кога 
постојат особено тешки последици или други околности заради кои прекршокот добил потежок 
облик.        
Сторителот е повратник ако порано бил казнуван за направен прекршок, а не поминало повеќе 
од две (2) години, сметајќи од денот на издржаната казна. 

 
Член 25 

Олеснителни околности постојат во исклучителни ситуации кога сторителот пред направениот 
прекршок имал примерно спортско однесување и морал или пак на тоа укажува неговиот стаж, 
угледот и учеството во репрезентацијата или други заслуги и признанија за развој на скијачкиот 
спорт.          
Признанието на сторителот на прекршокот, освен во случај на каков било физички напад од 
страна на кој било учесник се смета за олеснителна околност. 

 
Член 26 

Во случај на одмерување на казна за повеќе прекршоци за кои истовремено се одлучува, 
најнапред се утврдува казна за секој прекршок одделно, а потоа се донесува одлука за 
единствената казна и тоа спрема следното: 
- Ако за еден прекршок е утврдена казна предлог трајно исклучување во рамки на СФМ 

се изрекува само таа казна, 
- Ако се изречени повеќе казни исклучување на одредено време во работењето и 

гласањето во на рамки на СФМ, се спојуваат во една казна која мора да биде помала од 
збирот на изречените казни. 
 

Член 27 
Во случај кога се изрекува казна на сторителот кој веќе издржува казна, овластениот орган ќе ја 
земе како утврдена, ќе одмери казна за новиот прекршок и потоа ќе изрече единствена казна 
постапувајќи во смисла на член 23 и 26 од овој Правилник, со тоа што издржаниот дел од казната 
се засметува во казна како единствена казна. 

 
ПРВОСТЕПЕНА ДИСЦИПЛИНСКА ПОСТАПКА 

 
Член 28 

Дисциплинска постапка се поведува врз основа на барање за поведување дисциплинска 
постапка.          
Барањето се доставува до Дисциплинската комисија на СФМ на официјалната e-mail адреса на 
СФМ или во писмена форма во седиштето на СФМ. 
Барање за поведување дисциплинска постапка можат да поднесат Претседателот на СФМ, 
Генералниот секретар на СФМ, тренерот во сите категории, членови на Комитетите и Комисиите 
при СФМ, членовите на органите на СФМ и други тела на СФМ како и од било кој член на СФМ. 
Дисциплинска постапка може да се поведе и по службена должност кога надлежниот 
дисциплински орган на било кој начин дознае дека е сторен дисциплински престап. 
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Барањето за поведување дисциплинска постапка се поднесува во писмена форма со кратко 
образложение. Во образложението се наведени: 

• име и презиме на лицето/членот за кој се бара поведување дисциплинска постапка; 
• опис на повредата и прекршокот и на околностите под кои таа е сторена; 
• времето и местото на сторување на повредата и прекршокот; 
• основ за покренување; 
• докази и индиции за постоење на прекршокот доколку со нив се располага; 
• датум и потпис. 

Барањето за поведуавње дисциплиснка постапка се поднесува во доволен број примероци за 
секој учесник во постапката. 
 

Суспензија 
Член 29 

По приемот на барањето за поведување на дисциплинска постапка, Дисциплинската комисија 
може против лицето/членот за кои постои сомнение дека извршиле прекршок да донесе одлука 
за суспензија во случај: 
1. Ако тоа е оправдано поради начинот на кој е извршен престапот, или некои други тешки 
околности во врска со престапот,  
2. Ако постојат посебни околности кои укажуваат дека лицето ќе го повтори престапот или ќе го 
доврши обидот,  
Суспензијата трае се до завршување на дисциплинската постапка во втор степен или 
застареноста за дисциплинска постапка, а времетраењето на суспензијата ќе биде вклучено во 
изречената дисциплинска казна. 
Против одлуката з асуспензија не е дозволена жалба. 
Доколку е покрената кривична постапка од надлежните органи за кривични дела дефинирани 
во казнениот законик на лица наведени во член 1 став 2 од овој Правилник, суспензијата може 
по исклучок да трае до завршувањето на кривичната постапка. 
 

Одбивање на барањето за поведување дисциплинска постапка 
Член 30 

По приемот на Барањето за поведување дисциплинска постапка, Дисциплинската комисија во 
рок од 3 дена проверува дали се исполнети сите услови за поведување дисциплинска постапка 
и ќе го одбие барањето во следниве случаи: 
1) ако дејствието опишано во барањето не е опишано како дисциплински прекршок, 
2) ако настапило застарување за започнување на дисциплинска постапка  
Барањето за поведување дисциплинска постапка се одбива со Заклучок. 
Против Заклучокот од став 2 на овој член може да се поднесе жалба до Извршниот одбор на 
СФМ во рок од 5 дена од денот на прием на Заклучокот. 
 
Доставување на Барањето за поведување дисциплинска постапка до лицето/членот против 

кое е поднесено Барање за поведување дисциплинска постапка 
Член 31 

Во случај да бидат исполнети сите услови за поведување дисциплинска постапка, 
Дисциплинската комисија во рок од 3 дена го доставува Барањето за поведување дисциплинска 
постапка до лицето/членот за кој постои сомнение дека извршило прекршок за доставување на 
изјава. 
Барањето за поведување дисциплинска постапка, како и другите акти на Дисциплинската 
комисија, се доставуваат лично до лицето/членот за кој се бара поведување дисциплинска 
постапка за кое постои сомнение дека извршил прекршок кој го потпишува приемот или се 
доставува преку препорачана пошта на позната адреса или по електронска пошта, но потребно 
е лицето/членот да го потврди приемот. Ако не е можно писмено да му се достави на 
лицето/членот за кој постои сомнение дека извршил прекршок на кој било од начините 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9 

 

опишани погоре, истото ќе се стави на огласната табла на СФМ, каде што ќе стои 8 дена од денот 
на поставувањето. По истекот на тој рок, се смета дека доставата е правилно извршена и тогаш 
започнува да тече соодветниот рок. 
 

Начело на писмено изјаснување и сослушување 
Член 32 

Дисциплинската комисија донесува Одлука врз основа на спроведената постапка и изјавите 
добиени од учесниците, кои по правило мора да бидат во писмена форма. 
Дисциплинската комисија може да одлучи усмено да ги сослуша учесниците во постапката, 
доколку утврди дека сослушувањето на учесниците во постапката е важно за правилно 
утврдување на фактичката состојба. 
Рокот за писмена изјава е 5 дена од денот на приемот на Барањето за поведување дисциплинска 
постапка, и доколку лицето/членот за кој постои сомнение дека извршил прекршок не се 
изјасни во тој рок или во случајот од ставот 2 на овој член не се појави на закажано сослушување, 
ќе се смета дека е истиот го негирал дисциплинскиот прекршок кој му се става на терет. 
Дисциплинската комисија може да одлучи да сослуша сведоци предочени од учесниците во 
постапката или сведоци по свое видување, како и да ангажира стручни лица – вештаци во 
одредена област предмет на дисциплинската постапка. Доколку од постапката произлезе 
потреба за обезбедување на дополнителни материјални докази, Претседателот на 
Дисциплинската комисијата писмено ќе се обрати до местата или трети лица од каде истите 
може да ги прибави. 
 

Записник 
Член 33 

За секое дејствие преземeнo во текот на дисциплинската постапка се води записник 
истовремено кога дејствието се презема, а истиот ќе се заврши со завршување на преземеното 
процесно дејствие.  
Во записникот се внесува називот на првостепениот орган, местото каде се води постапката, ден 
и час кога постапката е започната и завршена, имињата на присутните лица и својството во кое 
присуствуваат, како и именување на престапот во предметот за кој се води постапката.  
Записникот треба да содржи битни податоци за текот и содржина на преземенaта постапка. Во 
записникот во облик на раскажување се забележува само битната содржина на дадените искази 
и изјави. Во записникот се внесува и изјава на пријавениот дали има предлог за изведување на 
други докази.  
Записникот го потпишуваат сите членови на Дисциплинската комисија.
  
Ако испитаното, односно сослушаното лице одбие да го потпише записникот тоа ќе се забележи 
во записникот со наведување на причината за  
 

Изземање 
Член 34 

Член на Дисциплинската комисија, како и лице кое на било кој начин учествува во дисциплинска 
постапка, должен е да се изземе: 
1) доколку е оштетена страна во постапката, 
2) доколку лицето/членот за кој постои сомнение дека извршил прекршок, бранителот на 
лицето/членот, подносителот на Барањето за поведување прекршочна постапка, оштетениот, 
или неговиот законски застапник или адвокат, му е брачен другар или роднина по крв во права 
линија до кој било степен на сродство, во странична линија до четврти степен, и сватови до втор 
степен, 
3) ако на лицето/членот за кој постои сомнение дека извршил прекршок, бранителот на 
лицето/членот за кој постои сомнение дека извршил прекршок, лицето кое поднело барање за 
поведување дисциплинска постапка или оштетениот, e старател, посвоител, посвоеник, 
згрижувач или згрижен,  
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4) ако во истиот случај поднел Барање за поведување дисциплинска постапка или учествувал во 
истото како бранител на лицето/членот за кој постои сомнение дека извршил прекршок, 
законски застапник или застапник на оштетениот, или бил сослушан како сведок или како 
вештак, 
5) ако постојат околности што ја доведуваат во прашање неговата непристрасност, сето тоа 
според општите правила за изземање во прекршочна постапка. 
Член на Дисциплинската комисија што учествува во дисциплинска постапка, веднаш штом 
дознае дека има некоја од причините наведени во став 1 на овој член, е должен да ја прекине 
целата работа за случајот и да го извести Претседателот на Дисциплинската комисија или 
Претседателот на Извршниот одбор на СФМ. 
Изземање на член на Дисциплинската комисија, поради постоење на која било од причините за 
изземање од став 1 на овој член, може да побара лицето/членот за кој постои сомнение дека 
извршил прекршок и подносителот на Барањето за поведување дисциплинска постапка, за што 
одлучува Претседателот на Дисциплинската комисија. По барање за изземање на 
Претседателот на Дисциплинската комисија одлучува Претседателот на Извршниот одбор на 
СФМ. Против овие две одлуки не е дозволена жалба. 
 

Одлуки на Дисциплинската комисија 
Член 35 

Дисциплинската комисија може да донесе една од следниве одлуки: 
1) да ја прекине постапката, 
2) да го ослободи лицето/членот за кој постои сомнение дека извршил прекршок од 
дисциплинска одговорност, 
3) да го прогласи лицето/членот за кој постои сомнение дека извршил прекршок за виновен за 
сторениот прекршок и да изрече една од предвидените дисциплински казни. 
 

Прекин на постапката 
Член 36 

Дисциплинската комисија ќе донесе одлука за прекинување на постапката во следниве случаи: 
- дека првостепениот орган не е надлежен за водење на постапката, 
- дека пријавенииот за исто дејствие е веќе правосилно казнет во дисциплинска постапка, или 

таа постапка правосилно е прекината но не поради ненадлежност, 
- дека настапила застереност за водење на постапката, 
- дека пријавениот во текот на постапката починал, односно кога клубот престанал да постои. 
- ако во времето на извршувањето на прекршокот лицето/членот за кој постои сомнение дека 

извршил прекршок не било член на СФМ или не било член на органите, комисиите и 
комитетите на СФМ, односно не било лице вработено или ангажирано во СФМ. 

 
Ослободување од одговорност 

Член 37 
Дисциплинската комисија ќе донесе одлука за ослободување на лицето/членот за кој постои 
сомнение дека извршил прекршок во следниве случаи: 
1) ако делото за кое е поведена дисциплинска постапка не е предвидено со овој Правилник или 
друг општ акт на СФМ како дисциплински прекршок, 
2) ако се утврди дека лицето/членот за кој постои сомнение дека извршил прекршок не сторил 
прекршок што му се става на товар, 
3) ако постојат околности што ја исклучуваат дисциплинската одговорност на лицето/членот за 
кој постои сомнение дека извршил прекршок 
4) ако не се докаже дека лицето/членот за кој постои сомнение дека извршил прекршок сторил 
прекршок за кој е поднесено Барање за поведување дисциплинска постапка против него. 
 

Прогласување за виновен за сторениот прекршок 
Член 38 
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Дисциплинската комисија ќе донесе Одлука со која лицето/членот за кој постои сомнение дека 
извршил прекршок ќе го прогласи за виновен, доколку утврди дека лицето/членот го сторил 
делото за кое е обвинет и дека тој е одговорен за неговото извршување. 
При изрекување на дисциплинските казни од член 9 од овој Правилник,  Дисциплинската 
комисија ќе ги земе предвид сериозноста и тежината на прекршокот, последиците од тој 
прекршок, степенот на одговорноста, причинетата штета, околностите под кои е сторен 
прекршокот, поранешното негово однесување и вршењето на должностите, како и сите 
олеснувачки и отежнувачки околности утврдени во дисциплинската постапка.   
 

Форма на одлуки на Дисциплинската комисија 
 

Член 39 
Дисциплинската комисија донесува одлуки во форма на решение, заклучоци и опомени. 

 
Член 40 

Одлуката на Дисциплинската комисија ги содржи следниве елементи: 
1) името и составот на телото за донесување одлуки, како и датумот на донесување одлуки, 
2) име и презиме на лицето/членот против кого е поведена дисциплинска постапка, 
3) опис на прекршокот, 
4) одлука за дисциплинска казна, 
5) образложение на одлуката, 
6) упатство за правно средство, 
Одлуката на Дисциплинската комисија се донесува во писмена форма и се доставува во доволен 
број копии за сите учесници во постапката. 
 

ВТОРОСТЕПЕНА ДИСЦИПЛИНСКА ПОСТАПКА 
 

Жалба 
Член 41 

Против Одлуката на Дисциплинската комисија може да се поднесе Жалба во рок од 5 дена од 
денот на приемот на Одлуката, за која одлучува Извршниот одбор на СФМ, како орган што ја 
донесува одлуката во втор степен. 
Жалба може да поднесе подносителот на Барањето за поведување дисциплинска постапка, 
лицето/членот огласен за виновен, лично или преку неговиот бранител. 
Жалба не го одлага извршувањето на Одлуката на Дисциплинската комисија. 
Ако Жалбата е поднесена само од лицето/членот огласен за виновен, лично или преку 
полномошник, Одлуката во прв степен не може да се измени на негова штета. 
 
 

Содржина на жалбата 
Член 42 

Жалбата треба да содржи: 
1) Одлуката против која е поднесена жалба, 
2) основ/и за побивање на Одлуката, 
3) образложение на жалбата, 
4) предлог за укинување или промена на оспорената одлука во целост или делумно, 
5) име, презиме/назив и потпис на лицето кое ја поднесува жалбата. 

Доколку Жалбата не ги содржи сите елементи од ставот 1 на овој член, Дисциплинската 
комисија ќе ја отфрли Жалбата. 
 
 

Основи на жалба 
Член 43 
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Одлуката на Дисциплинската комисија може да биде оспорена: 
1) поради повреда на одредбите од овој Правилник, 
2) заради погрешно или нецелосно утврдена фактичка состојба, 
3) Поради повреда на материјалните прописи на дисциплинската постапка.  
 

Член 44 
Жалбата се доставува директно до Дисциплинската комисија, која е должна да ги достави 
списите на случајот до Извршниот одбор на СФМ во рок од 5 дена од денот на приемот на 
навремена, уредна и дозволена Жалба. 
Дисциплинската комисија најпрво ќе испита дали Жалбата е поднесена во рокот, дали е 
поднесена од овластено лице и дали ги содржи сите информации наведени во член 39 од овој 
Правилник. 
Навременоста на Жалбата се утврдува од денот на поднесувањето на жалбата до 
Дисциплинската комисија или предавање во регистрирана пошта. 
Ненавремена Жалба, Жалба поднесена од неовластено лице и Жалба што не ги содржи сите 
податоци од член 39 од овој Правилник, Дисциплинската комисија ќе ги отфрли со заклучок, 
против кој заклучок може да се поднесе Жалба до Извршниот одбор на СФМ во рок од 5 дена 
од добивање на писмено решение. 
 

Разгледување на жалбата 
Член 45 

Извршниот одбор на СФМ ја разгледува Жалбата на затворена седница на која учесниците во 
постапката не се поканети, освен ако Извршниот одбор на СФМ смета дека е потребно. 
При разгледување на Жалбата, Извршниот одбор на СФМ особено проценува дали фактичката 
состојба е целосно и правилно утврдена во првостепената постапка, дали е изречена соодветна 
дисциплинска казна и дали овој Правилник е правилно применет во текот на првостепената 
постапка. 
Доколку некој од членовите на Извршниот одбор учествувал во одлучувањето во прв степен, 
истиот се иззема согласно член 34 од овој Правилник. 
 

Одлуки на Извршниот одбор по жалба 
Член 46 

Одлучувајќи по Жалбата, Извршниот одбор може да ги донесе следниве одлуки: 
1) да ја одбие Жалбата како неоснована и да ја потврди првостепената Одлука, 
2) да ја усвои Жалбата и да ја укине првостепената Одлука и да го врати предметот на 
повторно одлучување, ако утврди дека: фактичката состојба не била целосно и правилно 
утврдена во првостепената постапка, ако утврди дека овој Правилник и дисциплинската 
казна не биле соодветно применети, ако се направени значајни повреди на правилата 
на дисциплинска постапка кои влијаат на правилноста на одлуката, 
3) да ја усвои Жалбата и ја измени Одлуката, доколку утврди дека во првостепената 
постапка фактичката состојба била целосно и правилно утврдена, но соодветната 
дисциплинска казна не била правилно изречена или материјалните прописи врз основа 
на кои била донесена Одлуката не биле правилно применети. 

Доколку Одлуката на Дисциплинската комисија веќе еднаш била укината од Извршниот одбор 
на СФМ, Извршниот одбор на СФМ не може повеќе да ја укинува поништената првостепена 
одлука, туку ќе донесе конечна одлука. 
Одлуките на Извршниот одбор на СФМ кои одлучуваат по Жалбата се донесуваат во форма на 
одлука. 
Одлуката од ставот 3 на овој член содржи вовед, диспозитив и образложение. 
Против одлуката на Извршниот одбор незадоволната страна има право на тужба во рок од 30 
дена од денот на прием на одлуката до надлежниот суд. Тужбата не го одлага извршувањето на 
одлуката. 
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Член 47 
Одлуките на Извршниот одбор на СФМ се доставуваат до Дисциплинската комисија, која, во рок 
од 5 дена, ќе им ја достави на сите учесници во постапката. 
Одлуки ги спроведуваат надлежните тела на СФМ во согласност со Статутот на СФМ и 
донесените правилници и други нормативни акти од својот делокруг на работа. 
 

ПОСЕБЕН ДЕЛ 
 

Алкохол, пушење, дрога, допинг 
Член 48 

На натпреварувачите, тренерите, стручните лица и членовите на СФМ им е строго забрането да 
консумираат алкохол, цигари и други супстанции што влијаат на здравјето, како и можноста на 
телото да одговори на напорите во текот на сезоната на натпреварувања. Во такви случаи, овие 
лица ќе бидат казнети со една од дисциплинските казни наведени во член 9 од овој Правилник. 
СФМ изречно го потсетува натпреварувачот на најстрогите можни правила со кои се забранува 
употреба или давање на каква било дрога,  допинг средства и/или недозволени супстанци. 
Во случај СФМ да дознае дека натпреварувач користел дрога, допинг средства и/или 
недозволени супстанци, органите на СФМ го задржуваат правото соодветно да го казнат 
натпреварувачот и да бараат надомест на штета за угледот кој може да го претрпи СФМ со 
таквото однесување. 
Натпреварувачот се согласува да ги помине сите допинг тестови што ќе бидат организирани 
и/или дозволени од СФМ и исто така се согласува резултатите од овие тестови да бидат 
споделени со ФИС и ИБУ, како и со релевантните тела што се занимаваат со допинг прашања. 
Ова вклучува и одбивање на натпреварувач да се подложи на допинг тест. 
Натпреварувачот експлицитно признава и се согласува дека прекршувањето на овој член 
претставува сериозно кршење на неговите обврски и дозволува на СФМ да забрани 
натпреварување или да ја откаже стипендијата во согласност со член 9 од овој Правилник. 
Натпреварувачот ќе и ги достави на СФМ сите потребни детали потребни во согласност со 
законите на Република Северна Македонија или регулативите на националните и 
меѓународните федерации и организации. 
 

Почитување на односот помеѓу СФМ и медиумите 
Член 49 

Натпреварувачите, тренерите, стручните лица и членовите на СФМ се должни да се појавуваат 
на прес-конференции, како и на придружни настани и активности на кои СФМ учествува или ги 
организира кога тоа е потребно, а СФМ е должна навремено да ги информира за времето и 
местото на одржување на истите. Во спротивно, ќе бидат казнети со една од дисциплинските 
казни наведени во член 9 од овој Правилник. 
Натпреварувачите, тренерите, стручните лица и членовите на СФМ се должни да учествуваат во 
сите промотивни (маркетинг) активности на спонзорите/донаторите на СФМ, на кои се упатуваат 
од одговорните лица при СФМ.  
Натпреварувачите, тренерите, стручните лица и членовите на СФМ имаат обврска да го штитат 
угледот на СФМ и нејзините членови, како во нивниот професионален ангажман, така и во 
приватниот живот. Тие ќе се воздржат од какви било негативни изјави во врска со СФМ, 
нејзините вработени и тела.  
Натпреварувачите, тренерите, стручните лица и членовите на СФМ ќе се воздржат од какви било 
расистички, навредливи, идеолошки и/или политички изјави и/или активности за време на 
натпреварите или какви било други активности што можат да бидат поврзани со СФМ. Секое 
кршење на оваа забрана се смета за сериозно кршење на овој Правилник и може да биде 
изречена дисциплинска казна. 
 

Однесување кон членовите и имотот на СФМ 
Член 50 
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Натпреварувачите се должни да имаа коректен однос кон сите членови на СФМ, а тоа особено 
се однесува на раководната структура на СФМ, тренерите, стручните лица кои директно се 
грижат за нив. 
Натпреварувачите, тренерите, стручните лица и членовите на СФМ и членовите на органите и 
телата на СФМ се должни да постапуваат со имотот на СФМ со особено внимание. Во спротивно 
ќе бидат казнети со една од дисциплинските казни наведени во член 9 од овој Правилник.  
Натпреварувачите, тренерите, стручните лица и членовите на СФМ и членовите на органите и 
телата на СФМ се должни да се однесуваат со должно внимание кон превозните средства 
(автомобили, комбиња и сл.) кои им биле дадени на користење и располагање. Доколку 
Корисникот по своја вина нанесе штета на превозното средство истиот е должен истата да ја 
надомести. Корисникот не може да го даде превозното средство за употреба на трето лице, без 
писмено одобрение од СФМ. Во спротивно, ќе бидат казнети со една од дисциплинските казни 
наведени во член 9 од овој Правилник. 
 

 Непочитување на одлуката на органите на СФМ 
Член 51 

Натпреварувач, тренер, стручно лице, член на СФМ и членовите на органите и телата на СФМ кој 
не ги почитува Одлуките донесени од надлежните органи на СФМ, ќе се казни со една од 
дисциплинските казни наведени во член 9 од овој Правилник. 

 
Други прекршоци 

Член 52 
Секое друго однесување на натпреварувачи, тренери, стручни лица, членови на СФМ и 
членовите на органите и телата на СФМ што не е опфатено со овој Правилник и за кое има 
докази дека е загрозен угледот на СФМ, ќе се казни со една од дисциплинските казни наведени 
во член 9 од овој Правилник. 
 
 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 53 
Натпреварувачите, тренерите, стручните лица, членовите на СФМ и членовите на органите и 
телата на СФМ се должни да ги почитуваат дисциплинските правила на СФМ. 
Прашањата што не се опфатени со овој Правилник се регулираат со прописите и статутите на 
СФМ, ФИС, ИБУ и МОК и општите принципи на облигационото и граѓанско право. Соодветно на 
тоа, СФМ и лицата обврзани со овој правилник се согласуваат да ги почитуваат овие прописи 
кои можат да се применуваат во согласност со околностите. 
 

Член 54 
СФМ е должна да ги запознае сите натпреварувачи, тренери, стручни лица, членови на СФМ  и 
други лица опфатени со нормативните акти на СФМ со содржината на овој Правилник, на таков 
начин што истиот ќе биде објавен на официјалната веб-страница на СФМ. 
 

Член 55 
Овој Правилник влегува во сила со денот на неговото донесување. 
 
 
 
Извршен одбор на СФМ 
Претседател 
Дејан Пановски 
 

  


