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Врз пснпва на член 37 пд Статутпт на Кпшаркарска Федерација на Северна Mакедпнија, 
Спбраниетп на свпјата седница пдржана на ден 15.05.2019 гпдина вп Скппје, гп усвпи: 
 

ДЕЛПВНИК ЗА РАБПТА НА СПБРАНИЕТП 
НА КПШАРКАРСКА ФЕДЕРАЦИЈА НА СЕВЕРНА МАКЕДПНИЈА 

 

ПСНПВНИ ПДРЕДБИ 

 

ЧЛЕН 1. 

Сп пвпј Делпвник се утврдува начинпт на рабпта на Спбраниетп на Кпшаркарската Федерација на 
Северна Македпнија (вп ппнатампшен текст: Спбрание на КФСМ), какп и начинпт на пстваруваое 
на правата и дплжнпстите на членпвите на Спбраниетп. 
 

ЧЛЕН 2. 

Спбраниетп гп спчинуваат ппплнпмпштени претставници спгласнп член 12 пд Статутпт на КФСМ. 
 

ЧЛЕН 3.  

Претставниците вп Спбраниетп се дплжни да ги ппчитуваат пдредбите пд пвпј Делпвник, какп и 
сите други присутни лица кпи имаат правп да присуствуваат на седницата на Спбраниетп. 
 

ЧЛЕН 4. 

Дпкплку некпи прашаоа не се наведени вп пвпј Делпвник, истите ќе бидат регулирани пп пснпв 
на ппсебен акт пд страна на Спбраниетп. 
 

ИЗБПР И ПТППВИКУВАОЕ НА ПРЕТСТАВНИЦИ НА СПБРАНИЕТП НА КФСМ 

 

ЧЛЕН 5. 

Секпј член на Спбраниетп (член 2) е пвластен да ппплнпмпшти свпј преставник, кпј ќе гп застапува 
сп сите права и пбврски, предвидени сп пвпј Делпвник. 
Опплнпмпштуваоетп ќе биде стпренп на прппишан пбразец издаден пд страна на КФСМ. 
 

ПСТВАРУВАОЕ НА ПРАВАТА И ДПЛЖНПСТИТЕ НА ПРЕСТАВНИЦИТЕ   

 

I. ВЕРИФИКАЦИЈА НА ППЛНПМПШНП (МАНДАТ) НА ПРЕТСТАВНИЦИТЕ  

 

ЧЛЕН 6. 

Преставниците ги стекнуваат правата и дплжнпстите какп преставници вп Спбраниетп сп 
верификација на прилпженп пверенп пплнпмпшнп, сп печат на преставникпт и пптпис на 
пдгпвпрнптп лице. 
 

ЧЛЕН 7. 

Кпмисијата за верификација се спстпи пд Претседател и два члена, штп Спбраниетп ги бира пд 
свпите редпви. 
 

ЧЛЕН 8. 

Дпкплку пред ппчетпк на седницата на Спбраниетп или вп текпт на расправата биде псппрена 
валиднпста на пплнпмпшнптп на некпи пд преставниците, за верификација на мандатпт на тпј/тие 
преставници ќе се изјасни Спбраниетп ппединечнп за секпј преставник пп пат на гласаое. 
Преставникпт чиј мандат е псппрен, мпже да присуствува на седницата и нејзината расправа, нп 
без правп на глас. 
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   II. ПРАВА НА ПРЕСТАВНИЦИТЕ НА УЧЕСТВП ВП РАСПРАВА  

 

ЧЛЕН 9. 

Вршејќи ги свпите права и пбврски вп Спбраниетп, преставникпт мпже да: 
9.1 Ппкренува дискусија пп прашаоа кпи се вп надлежнпст на Спбраниетп 
9.2 Ппднесува предлпг пдлуки и други акти, предлага амандмани при расправа пп предлпг 

акти на Спбраниетп. 
9.3 Извршува задачи кпи Спбраниетп ќе му ги дпвери 
9.4 Учествува вп активнпста на Спбраниетп 
9.5 Учествува вп рабптата на рабптните тела и кпмисии на Спбраниетп.  
 

ЧЛЕН 10. 

Преставникпт е сампстпен при земаоетп на ставпви и при гласаоетп, при тпа имајќи ги вп 
предвид: 
10.1 Бараоата за спрпведуваое на пплитика за развпј на кпшаркарскипт сппрт вп Република 

Северна Македпнија и пстваруваое на планпвите за развпј и прпграмата за пптребите и 
интересите на кпшаркарскипт сппрт. 

10.2 Заеднички пбврски и пдгпвпрнпсти за пстваруваое на заедничките интереси и задачи. 
10.3 Интересите и пдлуките на клубпт, аспцијацијата или здружениетп, кпе гп застапува.  
 

ЧЛЕН 11. 

При изгптвуваое на предлпзи за усвпјуваое на акти на Спбраниетп, какп и при вршеое на 
преставнички дплжнпсти, преставникпт мпже да ппбара ппмпш пд стручните служби на КФСМ. 
Вп тпј случај, стручната служба е дплжна да му ја стави на увид сета пптребна дпкументација и да 
даде пптребни тплкуваоа на ппедини прашаоа. 
 

ЧЛЕН 12. 

Преставникпт има правп да ппбара пбјаснуваое пд Претседателите на кпмисиите и рабптните 
тела, за прашаоа кпи се пднесуваат на рабптата на кпмисиите кпи тие ги претставуваат. 
 

ЧЛЕН 13. 

Преставникпт има правп да ппбара пбјаснуваое пд Генералнипт Секретар на КФСМ, за прашаоа 
кпи се вп дпмен на негпвата рабпта или на рабптата на стручната служба кпја Секретарпт ја 
прганизира.  
 

ЧЛЕН 14. 

Преставниците мпжат да ппставуваат прашаоа на седницата на Спбраниетп усменп или вп 
писмена фпрма вп перипдпт на ппдгптпвката на материјалите за седница. 
Вп случај на писменп пбраќаое дп КФСМ,  преставникпт е дплжен да наведе дали сака пдгпвпрпт 
на ппставенптп прашаое да гп дпбие усменп, пп писмен пат на седницата или вп писмена фпрма 
на негпва (клубска) адреса. 
 

ЧЛЕН 15.  

Претседателпт на КФСМ дпкплку смета дека ппставенптп прашаое е вп склад сп пдредбите на 
пвпј Делпвник, без пдлагаое, гп дпставува дп личнпста или клубпт кпму е упатенп. 
Дпкплку Претседателпт смета дека ппставенптп прашаое не е вп склад сп пдредбите на пвпј 
Делпвник, ќе гп извести за тпа ппднпсителпт на прашаоетп и ќе гп ппвика да гп усклади спгласнп 
правилникпт. 
Вп случај ппднпсителпт да не гп стпри тпа, Претседателпт нема да гп стави ппставенптп прашаое 
на расправа и за тпа ќе гп извести преставникпт. 
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ЧЛЕН 16. 

Личнпста на кпја и е ппставенп прашаое, дплжна е на истата седница на Спбраниетп да даде 
пдгпвпр. 
Дпкплку не мпже да гп стпри тпа, дплжен е да ја наведе причината чија пправданпст ја пценува 
Спбраниетп. 
Спбраниетп мпже да пдлучи на ппставенптп прашаое да биде пдгпвпренп на следната седница 
или вп писмена фпрма вп пдреден перипд пп завршуваое на седницата. 
Дпкплку пдгпвпрпт на ппставенптп прашаое претставува службена тајна или е пд дпверлива 
прирпда, мпже да биде пдлученп пдгпвпрпт да биде даден неппсреднп на ппднпсителпт или пак 
на седницата, нп без присуствп на јавнпста. 
 

ЧЛЕН 17. 

Ппсле применипт пдгпвпр, преставникпт кпј гп ппставил прашаоетп мпже на седницата да гп 
изнесе мислеоетп вп пднпс на пдгпвпрпт или да ппстави дппплнителнп прашаое вп случај на 
нејаснпст. 
 

ЧЛЕН 18. 

Материјалпт кпј ќе биде предмет на расправа на седницата на Спбраниетп, се дпставува дп сите 
членки на Спбраниетп најмалку 15 дена пред пдржуваое на седницата 
 

ЧЛЕН 19. 

Клуб чиј преставник не мпже да присуствува на пдредена седница, мпра за тпа претхпднп да гп 
најави дп Спбраниетп  
 

 РАБПТА НА СПБРАНИЕТП 
 

I. ИЗБПРНА СЕДНИЦА НА СПБРАНИЕ 
 

ЧЛЕН 20. 

Избпрната седница се пдржува редпвнп, вп гпдината кпга истекува четиригпдишнипт мандат на 
Претседателпт и Управнипт пдбпр на КФСМ. 
Избпрната седница ја свикува Претседателпт на КФСМ, кпј истп така ги пдредува денпт и терминпт 
за пдржуваое на седницата. 
 

ЧЛЕН 21 

Сп избпрната седница на Спбраниетп ракпвпди Претседателпт на КФСМ, се дпдека не биде 
избран нпв Претседател. 
 

ЧЛЕН 22. 

На избпрнптп Спбрание, на предлпг на Претседателпт се пдредуваат: 
1. Рабптнп претседателствп 
2. Верификациска кпмисија 
3. Кандидациска кпмисија за верификација на кандидатури за Претседател 
4. Записничар и 
5. Двајца пверувачи на записникпт 

 

ЧЛЕН 23. 

Пп верификација на присутните преставници и утврдуваое на квпрумпт на истите, Спбраниетп: 
- Бира Претседател на КФСМ 
- Бира членпви на Управнипт пдбпр, на предлпг на нпвпизбранипт Претседател 
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ЧЛЕН 24. 

Спбраниетп пдржува седници на перипд пд една гпдина, најдпцна дп месец  Декември, пд секпја 
текпвна гпдина. 
 

ЧЛЕН 25. 

За ппдгптпвка, израбптка и предлпзи на прпграми за рабпта, Спбраниетп фпрмира кпмисија 
спставена пд три члена. 
 

ЧЛЕН 26. 

Кпмисијата ја утврдува нацрт прпграмата за рабпта на Спбраниетп, какп и сите предлпзи за 
прпмена на нпрмативните акти на Федерацијата и истите ги дпставува дп сите членки на 
Спбраниетп. 
Кпмисијата гп пдредува рпкпт дп кпга членките на Спбраниетп мпжат да ги дадат свпите мислеоа, 
ставпви, примедби и предлпзи пп предлпжената прпграма или прпмена на нпрмативните акти на 
КФСМ. 
 

ИЗБПРИ, ИМЕНУВАОА И РАЗРЕШУВАОА 
 

ЧЛЕН 27. 

Сп ппстапката за избпр, именуваое, пднпснп разрешуваое на седница на Спбрание, ракпвпди 
Претседателпт на КФСМ. 
 

ЧЛЕН 28. 

Пред ппчетпк на гласаоетп, Претседателпт на КФСМ ги известува сите преставници за начинпт на 
гласаое и утврдуваое на резултатите пд избпрпт, именуваоетп или разрешуваоетп. 
 

ЧЛЕН 29. 

За да биде дпнесена пдлука пптребнп е мнпзинствп пд гласпви на присутни преставници на 
Спбраниетп. 
 

ЧЛЕН 30. 

Дпкплку на предлпжената листа се спдржи ппгплем брпј на кандидати пд пнпј брпј кпј се избира, 
ќе биде избран пнпј кандидат или кандидати кпи дпбиле најмнпгу гласпви. 
Вп случај ппвеќе кандидати да имаат еднакпв брпј гласпви, гласаоетп ќе биде ппвтпренп самп за 
пние кандидати кпи имаат еднакпв брпј на гласпви. 
 

ЧЛЕН 31. 

Избпрпт на Претседател на КФСМ и членпви на Управнипт пдбпр, се пбавува пп пат на јавнп 
гласаое. 
 

ЧЛЕН 32. 

Кандидат за Претседател на КФСМ мпра да биде писменп предлпжен пд  десет (10) преставници 
на членките на Спбраниетп. 
Предлпгпт мпра да спдржи име и презиме на кандидатпт и да биде заверен пд страна на членпт 
на Спбраниетп кпј гп предлага какп кандидат. 
 

ЧЛЕН 33. 

Предлпг листата за членпви на Управнипт пдбпр ја пдредува Претседателпт на КФСМ. 
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ЧЛЕН 34. 

На седници на Спбраниетп се спрпведуваат избпри и именуваоа, пднпснп разрешуваоа на тпј 
начин штп преставниците јавнп се изјаснуваат сп ппдигаое на табличка вп сппдветна бпја, Црвена 
– ПРОТИВ и Зелена – ЗА. 
 

ЧЛЕН 35. 

Вп случај да за тпа да има пптреба, Претседателпт на КФСМ мпже да пдлучи гласаоетп да биде 
тајнп, на сппдветни ливчиоа сите вп една бпја и иста гплемина. 
Истп така, Претседателпт на КФСМ мпже да пдлучи гласаоетп вп ппсебни случаи да биде и пп пат 
на ппединечнп изјаснуваое пд страна на секпј преставник. 
 

ЧЛЕН 36. 

Веднаш пп јавнптп гласаое, Претседателпт на КФСМ ги пбјавува резултатите за избпр, именуваое 
или разрешуваое. 
 

 РАБПТЕН РЕД НА РЕДПВНА СЕДНИЦА НА СПБРАНИЕ 
 

I. СВИКУВАОЕ НА СЕДНИЦА 
 

ЧЛЕН 37. 

Спбраниетп се свикува најдпцна петнаесет (15) дена пред пдржуваоетп на седницата сп 
пбјавуваое на дневнипт ред, денпт и терминпт на пдржуваое на Спбраниетп. 
Единственп вп исклучителни ситуации, Претседателпт на КФСМ мпже да свика седница на 
Спбраниетп и вп ппкратпк рпк, нп не ппкратпк пд седум (7) дена. 
    

ЧЛЕН 38. 

Ппкана за седница на Спбраниетп, сп предлпжен дневен ред и пптребни материјали, се дпставува 
дп сите членки на Спбраниетп, најдпцна дп петнаесет (15) дена пред ппчетпк на седницата. 
Исклучителнп пд пправдани причини пвпј рпк мпже да биде скратен. 
 

ЧЛЕН 39. 

Седниците на Спбраниетп се свикуваат сп ппкана пп писмен пат, а за самп исклучителнп итни 
случаи и на друг начин. 
 

ЧЛЕН 40. 

Патните, дневните и евентуалните трпшпци за нпќеваое на преставниците за дпадаое на 
седницата на Спбраниетп, падаат на терет на членпт на Спбраниетп  чии преставници се. 
 

II. ДНЕВЕН РЕД НА СЕДНИЦА НА СПБРАНИЕТП 
 

ЧЛЕН 41. 

Пп птвараоетп на седницата на Спбраниетп, а пред да биде утврден дневнипт ред, се спбираат 
рабптните тела за таа седница: 
4.1 Рабптнп претседателствп, спставенп пд три (3) члена, пд кпи еднипт е Претседателпт на 

КФСМ 
4.2 Верификациска кпмисија, спставена пд три (3) члена кпја ќе ја утврди брпјнпста на 

преставниците сп верификуваое на нивните пплнпмпштва. 
4.3 Записничар 
4.4 Двајца (2) пверувачи на записникпт 
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ЧЛЕН 42. 

Пптпа се утврдува брпјнпста на присутни преставници на седницата пд страна на Верификациската 
кпмисија, пднпснп се утврдува квпрумпт на членпви. 
Одлуките се дпнесуваат сп мнпзинствп на гласпви пд присутните преставници 
Дпкплку се утврди дека на седницата нема квпрум, Претседателпт на КФСМ гп пдлпжува 
ппчетпкпт на седницата најмнпгу за еден час, а дпкплку и дп тпј рпк нема квпрум, седницата се 
презакажува вп друг ден и час. 
Седницата се прекинува и се пдлага за друг термин, дпкплку вп текпт на нејзинптп пдржуваое се 
утврди дека нема квпрум. 
Дпкплку Претседателпт на КФСМ, вп текпт на седницата се ппспмнева вп брпјнпста на 
преставниците (квпрумпт) присутни на седницата, тпј мпже да пдреди истите да бидат пребрпјани 
или прпзвани. 
 

ЧЛЕН 43. 

Пред преминуваоетп на Дневнипт Ред, секпј преставник мпже да стави примедба на записникпт 
пд претхпдната седница. 
Усвпените примедби се вметнуваат вп записникпт за кпи и се наменети. 
 

ЧЛЕН 44. 

Дневнипт ред на седницата на Спбраниетп гп предлага Претседателпт на КФСМ, а се усвпјува на 
ппчетпк на седницата. 
Предлпженипт дневен ред мпже да се менува на предлпг на преставниците на Спбраниетп. 
Предлпгпт за прпмена на дневнипт ред мпра да биде пбразлпжен пд страна на предлагачпт. 
 

ЧЛЕН 45. 

Вп рабптата и пдлучуваоетп на седниците на Спбраниетп имаат правп да учествуваат сите 
преставници, чии пплнпмпштва се верификувани пд страна на Верификациската кпмисија пред 
ппчетпк на седницата. 
 

ЧЛЕН 46. 

Вп рабптата на седницата на Спбраниетп мпже да учествуваат и Претседателите и членпвите на 
рабптните тела и кпмисии на КФСМ, нп без правп на пдлучуваое, какп и пстанатите ппканети 
гпсти на седницата. 
 

ЧЛЕН 47. 

За пдржуваое на редпт на седниците на Спбраниетп се грижи Претседателпт на КФСМ.  
За ппвреда на редпт на седницата, пднпснп за ппвреда на пдредбите на пвпј Делпвник, 
Претседателпт на КФСМ мпже да гп пппмене преставникпт, а пптпа и да му гп пдземе правптп за 
збпр вп случај на прпдплжуваое сп истптп делуваое. 
Вп случај кпга немпже да биде направен ред на седницата, Претседателпт ќе пдреди кратка пауза 
вп рабптата на седницата на Спбраниетп. 
 

ЧЛЕН 48. 

Претседателпт на КФСМ мпже да нареди пд прпстпријата вп кпја се пдржува седницата да биде 
птстранет секпј ппединец кпј гп нарушува редпт на седницата. 
 

ЧЛЕН 49. 

За секпе прашаое на седницата се расправа се дпдека има пријавени гпвпрници. 
При пријава за збпр, преставникпт се пбраќа на Претседателпт на КФСМ, и тпа се дпдека 
расправата пп пдреденп прашаое или тпчка не биде заклученп. 
Претседателпт на КФСМ им дава збпр на пријавените преставници спгласнп нивнипт расппред на 
пријавуваое. 
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Претседателпт на КФСМ мпже и преку ред да даде правп на збпр на преставник или предлагач, 
дпкплку истипт сака да даде стручнп или другп пбразлпжуваое вп врска сп ппставенптп прашаое, 
штп би ималп влијание врз ппнатампшнипт тек на дискусијата. 
Гпвпрникпт треба да збпрува краткп, без ппвтпруваое држејќи се дп предметпт на дискусијата. 
 

ЧЛЕН 50. 

Кпга ќе псети за пптребнп, при пддплгпвлечуваое на дискусијата пп пдделнп прашаое, 
Претседателпт на КФСМ мпже да пдреди и пргани за чуваое на времетраеоетп на излагаоетп на 
секпј гпвпрник псвен на преставникпт – предлагач. 
 

ЧЛЕН 51. 

На преставникпт кпј сака да збпрува за ппвреда на пдредбите пд пвпј Делпвник или за ппвреда на 
Дневнипт Ред, веднаш му се дава збпр. 
Негпвипт гпвпр не мпже да трае ппдплгп пд три (3) минути. 
Претседателпт на КФСМ е дплжен да даде пбјаснуваое за дадената примедба. 
Дпкплку преставникпт не е задпвплен пд пбјаснуваоетп, Претседателпт на КФСМ ги ппвикува сите 
преставници да пдлучат без расправа пп тпа прашаое. 
 

ЧЛЕН 52. 

Дпкплку преставникпт се пддалечи пд предметната тема, Претседателпт на КФСМ ќе гп пппмене, 
а вп ппвтпрен случај и ќе му гп пдземе правптп на збпр. 
Претседателпт на КФСМ е дплжен да се грижи и да пвпзмпжи сите преставници да не бидат 
пппречувани при нивнптп искажуваое. 
 

ЧЛЕН 53. 

Спбраниетп пдлучува пп секпе прашаое или предлпг ппсле птвпрена расправа псвен вп случаи 
кпга сп пвпј Делпвник не е пдреденп ппинаку. 
 

ЧЛЕН 54. 

Пп завршуваое на расправата пп пдреденп прашаое или предлпг, се ппминува на гласаое. 
Дпкплку на предлпзите се ставени амандмани, најпрвп се гласа за нив, а пптпа за предлпгпт вп 
целпст. Пп амандманите се гласа ппединечнп и тпа најпрвп пп пние кпи пп спдржина се 
најпддалечени пд предлпгпт. 
Дпкплку немпже да се утврди на тпј начин редпследпт на гласаое, пп амандманите се гласа 
спгласнп редпследпт на нивнптп ппднесуваое. 
Усвпените амандмани стануваат спставен дел пд предлпгпт. 
 

ЧЛЕН 55. 

Гласаоетп на седниците на Спбраниетп се пбјавува јавнп. 
Претставниците гласаат изјаснувајќи се ЗА или ПРОТИВ предлпгпт или пстануваат ВОЗДРАЖАНИ. 
Јавнп се гласа сп ппдигаое на сппдветнп ливче, или сп ппединечнп изјаснуваое дпкплку така 
пдлучи Претседателпт на КФСМ. 
 

ЧЛЕН 56. 

Претседателпт на КФСМ пп завршуваое на гласаоетп гп утврдува текстпт на пдлуката, Заклучпкпт 
или друг акт штп е изгласан. 
 

ЧЛЕН 57. 

За рабптата на седниците на Спбраниетп се впди записник. 
Кпга на седниците се расправа и пдлучува за стрпгп дпверливи материјали или кпга се расправа за 
некпј материјал без присуствп на јавнпста, ќе биде впден Записник пдделнп. 
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ЧЛЕН 58. 

Записникпт задплжителнп спдржи: 
1. Впведен дел 
- Реден брпј на седницата 
- Местп и датум на пдржуваое 
- Ппчетпк на седницата на Спбраниетп 
2. Ппдатпци за присутните преставници и гпсти 
- Имиоа на присутни преставници 
- Имиоа на птсутни преставници 
- Имиоа на ппвикани гпсти, присутни на седницата 
3. Ппдатпци за квпрум 
4. Утврден Дневен дед 
5. Кратпк ппис на седницата 
- Имиоа на сите преставници кпи земале збпр вп јавната расправа 
- Одлуки, заклучпци пп секпја тпчка пд Дневен ред 
6. Завршетпк на записникпт 
- Време на завршуваое на седницата 
- Пптпис на пверувачите на записникпт и Претседателпт на КФСМ 

 

ЧЛЕН 59. 

Записникпт се дпставува дп сите членпви на Спбраниетп, заеднп сп ппканата за следната седница. 
Записникпт без примедби пднпснп записникпт штп е успгласен сп прифатените примедби ќе се 
смета за усвпен. 
 

ЧЛЕН 60. 

На седницата на Спбраниетп мпже да биде впден и стенпграфски записник или тпнски да биде 
сниман целипт тек на седницата. 
Стенпграфските записи или тпнската снимка се чува вп архивата на КФСМ и мпже да бидат ставени 
на увид, пднпснп слушаое на бараое на преставниците. 
 

ЧЛЕН 61. 

Материјалите пд седниците се пд трајна вреднпст и се чуваат вп архивата на КФСМ, дп закпнски 
предвиден рпк, а пптпа се чуваат вп Истприскипт Архив на Република Северна Македпнија. 
За средуваое и чуваое на материјалите пд сите седници се грижи Генералнипт Секретар на 
КФСМ. 
 

СПРПВЕДУВАОЕ НА ВПНРЕДНА СЕДНИЦА НА СПБРАНИЕ БЕЗ ПРИСУСТВП, ПП ПИСМЕН ПАТ 
 

Член 62. 

Спбраниетп се свикува пп предлпг на Управнипт пдбпр на Федерацијата, за решаваое на итни 
прашаоа, пд интерес за редпвната рабпта на кпшарката.  
Спбраниетп се свикува најдпцна седум (7) дена пднапред, сп дпставуваое предлпг на измените 
кпи се бараат. Вп исклучителнп итни случаи, рпкпт мпже да се сктрати на три (3) дена. 
Предлпгпт сп измените се дпставува дп сите членки на Спбрание, а се брпјат самп гласпвите пд 
членките сп правп на глас. 
 

Член 63. 

Предлпгпт се дпставува на ппсебен пбразец пд страна на Федерацијата, и истипт треба да спдржи 
- ппстпечкипт текст вп актпт штп се предлага за измена  
- предлпг какп треба да гласи 
- изјаснуваое пп предлпг сп запкружуваое ЗА, ПРОТИВ, ВОЗДРЖАН 
- име/презиме/пптпис/печат на пвластенипт преставник на членката 
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Предлпгпт мпже да биде спставен дп членките пп: 
- електрпнски пат 
- пп ппшта 
- личнп на рака 

Вп предлпгпт мпра да биде наведен и рпкпт вп кпј членките на Спбраниетп трба да се прпизнесат-
гласаат. 

 
Членките мпже да гласаат сп дпставуваое на предлпгпт, пп: 

- електрпнски пат 
- пп ппшта 
- личнп на рака 

 

Член 64. 

Управнипт пдбпр на свпјата седница кпга гп дава предлпгпт за спрпведуваое на впнредна 
седница на Спбраниетп без присуствп пп писмен пат, пдредува три-члена Верификациска 
кпмисија, пд редпвите на членките на Спбраниетп. 
Верификациската кпмисија има пбврска на закажан термин, пп истек на рпкпт за дпставуваое на 
пдгпвприте пд членките, да се спстане и ги разгледа истите, сп : 

- утврдуваое на брпјката на пдгпвпри сп ЗА, ПРОТИВ, ВОЗДРЖАН 
- утврдуваое и верификација на пптписите и печатите на пвластените членки, кпи гласаат пп 

предлпгпт 
Членките кпи не дале пдгпвпр-гласале вп предвиденипт рпк, ќе се смета какп да неприсуствувале 
на седницата на Спбраниетп. 
Одлуките ќе се сметаат за дпнесени дпкплку за истите пдгпвприле-гласале ппзитивнп пдреден 
брпј на членки сп мнпзинствп кпе е предвиденп за таквите пдлуки спгласнп Статутпт на 
Федерацијата. Квпрумпт и мнпзинствптп ќе се утврдува самп пд пдгпвприте-гласпвите на членките 
кпи се дпставени дп Федерацијата вп превиденипт рпк.   
 
Управнипт пдбпр на свпјата седница кпга гп дава предлпгпт за спрпведуваое на впнредна 
седница на Спбраниетп сп пдлучуваое без присуствп, пп писмен пат, пдредува записничар на 
спстанпкпт пд Верификациската кпмисија. 
 
Записникпт треба да биде пптпишан, пд страна на Претседателпт на Федерацијата, 3-те члена на 
Верификациската кпмисија и записничарпт. 
 
Предлпзите кпи се усвпјуваат, се вметнуваат вп ппстпечкипт акт и се дпставуваат на сите членки на 
Спбраниетп, какп и се пбјавуваат на веб страната на Федерацијата. 
 

ПРЕПДНИ И ЗАВРШНИ ПДРЕДБИ    
 

ЧЛЕН 65. 

Прашаоа штп се пднесуваат на Спбраниетп, а впеднп не се регулирани сп пвпј Делпвник или сп 
Статутпт на КФСМ, ќе бидат регулирани сп ппсебни пдлуки на Спбраниетп. 
 

ЧЛЕН 66. 

Тплкуваое на пдредбите на пвпј Делпвник дава Спбраниетп на КФСМ. 
 

ЧЛЕН 67. 

Овпј делпвник стапува на сила сп денпт на негпвптп дпнесуваое.  
 
Скппје 15.05.2019 гпдина       Кпшаркарска Федерација на Северна Македпнија 
                      Претседател, Перп Антиќ 
        
      ___________________________________________ 


