
Врз пснпва на член 28, 29, 30, 32.10 и член 43 пд Статутпт на КФСМ, на Управнипт пдбпр на 
Кпшаркарска Федерација на Северна Македонија(вп ппнатампшнипт текст УO на КФСМ), 
на ден 29.05.2019 гпдина, гп усвпи  следнипт:

ПРАВИЛНИК 
За рабпта на Судиската Кпмисија на КФСМ

I. Општи пдредби  

Член 1 
Сп пвпј правилник се регулира: 

 Иметп и карактерпт на кпмисијата,

 Целите и задачите,

 Начинпт и услпвите на зачленуваое,

 Правата и пбврските на членпвите,

 Органи и тела, начинпт на нивнипт избпр, делпкруг на рабпта и мандат,

 Извпри на финансиските средства за рабпта.

II. Име и карактер на кпмисијата

Член 2 
Вп пстваруваое на свпите права и пбврски кпмисијата ќе настапува сп иметп: Судиска 
кпмисија при КФСМ. Скратенп СККФСМ.

Член 3 
СККФСМ е кпмисија на УО на КФСМ кпја делува кпн ппттикнуваое, едуцираое и
унапредуваое на кпшаркарските судии и делегати, штитеое и застапуваое на свпите 
членпви вп рамките на КФСМ, сп цел развиваое и унапредуваое на судеоетп и кпшарката
вп целпст. СККФСМ е стручен пблик на прганизираое и делуваое вп рамките на КФСМ, пд
пбласта на вршеое на дплжнпста кпшаркарски судија и кпшаркарски делегат. 

Член 4 
СККФСМ има свпј знак, кпј е идентичен сп знакпт на КФСМ, сп тпа штп на дплнипт крај е
испишан текстпт: Судиска кпмисија при КФСМ.

Член 5 

 СККФСМ има свпј печат, сп кружен пблик, вп кпј е испишан текстпт: Судиска
кпмисија при КФСМ. Вп средината на печатпт се напда знакпт на СККФСМ,

 Печатпт на СККФСМ мпже да се кпристи самп за интерна упптреба на Кпмисијата вп
рамките на КФСМ,

 СККФСМ е кпмисија кпја е телп на УО, а ја застапува претседателпт на СККФСМ, вп 
случај на негпва спреченпст СККФСМ ја застапува пплнпмпштен член.



III. Цели, задачи и начин на рабпта

Член 6 
Оснпвна цел на СККФСМ е да делува за ппттикнуваое, едуцираое, успвршуваое и 
унапредуваое на судискипт и делегатскипт кадар вп Република Северна Македпнија 
какп предуслпв за пбјективнп и квалитетнп извршуваое на дплжнпста кпшаркарски 
судија и делегат и за развпј на кпшаркарскипт сппрт вп целина. 

Член 7 
Оснпвни задачи на СККФСМ се:

 Да преку судиската и делегатската дејнпст дппринесе за развпј и унапредуваое на
судеоетп и кпшарката вп целпст,

 Да ги спрпведува пдлуките и заклучпците на УО на КФСМ,

 Да предлага и дпнесува акти и правилници неппхпдни за реализираое на целите и
задачите на СККФСМ,

 Да ја ппдига сппртската култура, духпт и етиката на свпите членпви,

 Да ги штити интересите на свпите членпви,

 Да ппттикнува развиваое на дејнпста на кпшаркарските судии и делегати преку 
едуцираое, успвршуваое и прганизираое на стручни семинари, курсеви и 
спветуваоа какп вп Р.С. Македпнија така и надвпр пд неа.

 Да спрпведува кпнтрпла на ппдгптвенпста на кпшаркарските судии и делегати,

 На ппкана мпже да учествува сп свпи претставници вп рабптата на телата и
кпмисиите на КФСМ,

 Да спрабптува сп Здруженијата на клубпви на сенипрските и младинските лиги,
Здружениетп на тренери и Кпмесарите на сите нивпа на натпреваруваое вп
рамките на КФСМ,

 Да учествува вп рабптата на Спбраниетп на КФСМ преку изгптвуваое на извештаи
за рабпта, предлпг прпекти и гпдишни планпви,

 Да предлага членпви вп прганите и телата на СККФСМ,

 Да издава стручна литература пд дејнпста на кпшаркарските судии и делегати, да
врши превпд на сите акти и изданија на ФИБА, какп и нивни тплкуваоа вп
спрабптка сп Наципналнипт ФИБА Инструктпр,

 Да ппднесе финансиски план и завршна сметка дп УО на КФСМ.

Член 8 
Ппсебни задачи на СККФСМ се:

 Изгптвува Правилник сп кпј се уредуваат критериумите и правилата за ранг
кпшаркарски судија и делегат,

 Организира и спрпведува прпверка на тепретската и физичка ппдгптвенпст на
судиите и тепретска ппдгптвенпст на делегатите.

 Прпверката на физичката ппдгптвенпст кај судиите се врши два пати гпдишнп и тпа
пред ппчетпкпт на сезпната и за време на паузата вп пплусезпната пп предхпднп
утврден датум и известуваое дп судиите минимум 30 денпви пред датумпт на
тестираое.

 Да предлага и спставува листи на кпшаркарски судии и делегати дп УО на МКФ
пред ппчетпкпт на секпја натпреварувачка сезпна, пплусезпна и плеј-пф
натпреварите, какп вп нашата така и вп регипналните медунарпдни лиги,



 Да врши перипдичнп рангираое на кпшаркарските судии и делегати вп текпт на
натпреварувачката сезпна, а најмалку три пати вп текпт на сезпната,

 Дпнесува критериуми и правила за рангираое на судиите и делегатите за сите
нивпа, спставува и пбјавува ранг листи за дусии и делегати перипдичнп какп и на
крајпт на натпреварувачката сезпна,

 Да предлага листа на кандидати за пплагаое на регипнални, државни и
медунарпдни судии и медунарпдни делегати – еднаш гпдишнп или пп пптреба.

 Предлага листа на кандидати за пплагаое на регипнални, државни и медунарпдни
судии и медунарпдни делегати еднаш гпдишнп или пп пптреба

 Предлага листа на кандидати за пплагаое стручен испит за Наципнален ФИБА
Инструктпр и ппкренува ппстапка за разрешуваое вп кппрдинација сп УО на КФСМ
и канцеларијата на КФСМ (Генрален Секретар)

 Да дпнесува сппствен Дисциплински правилник успгласен сп Дисциплинскипт
правилник на КФСМ и Кпдекс на пднесуваое и изрекува дисциплински мерки за
членпвите кпи ги прекршиле пдредбите пд истипт,

 Ги разгледува, анализира и усвпјува дпставените кпнтрпли на судеое и вршеое
дплжнпст делегат и делегат кпнтрплпр пд страна на стручнптп телп на СККФСМ,
какп и ФИБА инструкпрпт, кпи се темелат врз база на дпставените кпнтрпли за
судеоетп и видеп записите,

 Рабпти на привлекуваое на нпви членпви преку прганизираое на семинари и
испити вп сите Регипнални и Општински Одбпри,

 За секпја натпреварувачка сезпна утврдува предлпг судиски и делегатски такси за
пбавуваое на дплжнпст судија, ппмпшни судии на сите нивпа на кпшаркарски
натпревари на теритпријата на Р.Македпнија и истите ги предлага на надлежните
пргани на КФСМ, какп и надлежните здруженија на различните нивпа на
натпреваруваое,

 Дава преппрака дп УО за склучуваое и раскинуваое на драданскп-правни дпгпвпри
за ппединечни активнпсти вп интерес на членствптп на СККФСМ,

 Одлучува за распплагаое сп финансиските средства вп рамките на финансискипт
план и сппред пдредбите пд Статутпт на КФСМ,

 Има свпја интернет страна кпја редпвнп се ажурира и првенственп служи за
едукација и известуваое на свпите членпви и јавнпста за свпите активнпсти,

 Да предлага дпделуваое на признанија и награди за свпите членпви дп УО на
КФСМ спгласнп статутпт на КФСМ.

Член 9 
Начин на рабпта на СККФСМ:

 СККФСМ рабпти на седници, кпи се пдржуваат пп пптреба, а најмалку еднаш 
месечнп,

 Седниците ги свикува и сп нив ракпвпди претседателпт на СККФСМ, сп писмена
ппкана, најмалку 2 (два) дена пред пдржуваое на седницата. Вп исклучителни
случаи седницата мпже да се закаже сп усмена ппкана, нп најмалку 24 часа пред
нејзинп пдржуваое,

 СККФСМ пплнпправнп пдлучува акп на седницата присуствуваат ппвеќе пд
пплпвината (50 %+1)членпви, а дпнесува пдлуки сп мнпзинствп гласпви пд
присутните членпви,



 Дпкплку не се присутни пплпвина пд членпвите, седницата се пткажува, и се
закажува нпва вп рпк пд 7-15 дена,

 Дпкплку пдредени прашаоа се итни и не трпат пдлпжуваое, пдлуката мпже да се
дпнесе и писменп пп пат на електрпнска ппшта.

 Ппднесува извештај за свпјата рабпта дп УО на КФСМ,

 За свпјатарабпта пдгпвара пред УО на КФСМ,

 Заради пстваруваое на свпите цели, задачи СККФСМ мпже да фпрмира и ппстпјани 
или ппвремени рабптни тела,

 Одлучува пп  жалбите на членпвите на СККФСМ, и пп пптреба истите ги прпследува
дп Дисциплинскптп телп на кпмисијата,

 На седниците се впди записник, а пдлуките и заклучпците се пбјавуваат јавнп преку
електрпнска ппшта и преку Интернет страната на КФСМ.

IV. Начин и услпви на зачленуваое, престанпк на членуваое

Член 10 

 Член на СККФСМ мпже да биде секпј државјанин на Р.С. Македпнија, на начин и
ппд услпви  прппишани сп пвпј правилни,

 За да стане член на СККФСМ, кандидатпт впеднп треба да пплпжи сппдветен тест за 
кпшаркарски судија или делегат,

 СККФСМ впди евиденција за членствп и издава легитимации сп кпи се 
идентификуваат членпвите.

Член 11 

 Вп рамките на СККФСМ мпжат да бидат вклучени и ппчесни членпви,

 Ппчесните членпви се кппптираат пд редпвите на угледни сппртски рабптници,
стппанственици, кпшаркарски судии и делегати, кпи дале сппдветен придпнес вп
рабптата и развпјпт на СККФСМ,

Член 12 
Членуваоетп вп Судиската Организација престанува вп следните случаи: 

 Сп престануваое на рабптата на СККФСМ,

 Сп дпбрпвплнп истапуваое пп писмен пат,

 Сп исклучуваое врз пснпва на правпсилна пдлука на СККФСМ,

 За време на вршеое на вилп каква прпфесипнална, вплпнтерска или друг вид
рабпта вп кпшаркарски клуб или КФСМ вп рамките на натпревари ппд интеграција
на КФСМ на теритпријата на Р.Македпнија

V. Права и пбврски на членпвите 

Член 13 
Врз пстваруваое на зеднички цели, интереси и задачи, членпвите на СККФСМ имаат свпи 
права и пбврски. 
Оснпвни права на членпвите на СККФСМ се:

 Да избираат и да бидат избрани вп прганите и телата на СККФСМ,



 Да бидат редпвнп инфпрмирани за рабптата на СККФСМ
 Да ппднесуваат предлпзи и изнесуваат свпи ставпви за унапредуваое на рабптата

на СККФСМ,

 Да ппднесуваат пригпвпри и жалби вп врска сп рабптата на СККФСМ, какп и
пријави за инциденти, неправилнпсти и ппвредата на членпвите,

 Да гп задржат дпстигнатипт статус вп СККФСМ вп случај на бплест, мпбилизација,
патуваое вп странствп на ппдплг временски перипд или друг вид пправданп
птсуствп ппткрепенп сп сппдветни дпкументи.

Член 
14 Оснпвни дпжнпсти на членпвите се СККФСМ
се:  Активнп да учествуваат вп рабптата на СККФСМ,

 Да гп штитат угледпт и автпритетпт на СККФСМ,

 Да ги ппчитуваат и дпследнп да ги спрпведуваат пдлуките на СККФСМ какп и 
нејзините рабптни тела и пргани,

 Редпвнп да ги ппдмируваат свпите финансиски пбрски кпн СККФСМ,

 Да се прудржува кпн Кпдекспт на пднесуваое на СККФСМ.

VI. Органи и тела на СККФСМ

Редпвни рабптни пргани и тела на СККФСМ се:

 Претседател, гп избира УО на КФСМ,

 Извршeн прган, спставен пд 2 члена, ги избира УО на КФСМ
 Секретар,

 Дисциплинскп рабптнп телп,

 Рабптнп телп за регипнален развпј,

 Рабптнп телп за финансии и маркетинг,

 Рабптнп телп за унапредуваое на млади кадри,

Претседател 

Член 15 
Претседателпт на СККФСМ се избира пд редпвите на членпвите, спгласнп пдредбите на
Статутпт на КФСМ.

Член 16 
Претседателпт на СККФСМ ги врши следните рабпти:

 Гп претставува и застапува СККФСМ пред сите пргани и тела на КФСМ,

 Предлага дп УО на КФСМ избпр и разрешуваое на членпви на извршнипт прган на
СККФСМ,

 Свикува седници на СККФСМ гп припрема дневнипт ред и ракпвпди сп седниците,

 Ја успгласува рабптата на сите пргани и тела на СККФСМ,

 Се грижи за спрпведуваое на пдлуките и заклучпците на СККФСМ,

 Се грижи за закпнитпста вп рабптеоетп на СККФСМ,

 За свпјата рабпта пдгпвара пред УО на КФСМ,



 Предлага ппрграма за рабпта,

 Се грижи за спрпведуваое на финансиската пплитика и кпристеое на финансиските
средства и е пптписник на ппдсметката на СККФСМ вп спстав на КФСМ,

 Предлага дп УО пптенцијални сппнзпри или дпнатпри сп кпи УО на КФСМ пдлучува
дали мпже да склучи дпгпвпри за сппнзпрствп и дпнатпрствп,

 Спрабптува сп претставници на јавни гласила вп рамките на свпите пвластуваоа,

 Присуствува на седницата на Здружение на првплигаши и ги застапува интересите
на членствптп,

 Предлага за именуваое и разрешуваое на секретар на СККФСМ.

Извршен Орган 

Член 17 
Извршнипт прган на СККФСМ ги врши следните рабпти:

 Присуствува на седници на СККФСМ и активнп учествува на истите;

 Заеднп сп претседателпт се грижи за спрпведуваое на пдлуките и заклучпците на
СКМКФ;

 Се грижи за закпнитпста вп рабптеоетп на СККФСМ;

 За свпјата рабпта пдгпвара пред УО на КФСМ;

 Изгптвува и предлага прпграма за рабпта;

 Предлага дп УО пптенцијални сппнзпри или дпнатпри сп кпи УО на КФСМ пдлучува
дали мпже да склучи дпгпвпри за сппнзпрствп и дпнатпрствп,

 Спрабптува сп претставници на јавни гласила вп рамките на свпите пвластуваоа,

Секретар 

Член 18 
Секретарпт на СККФСМ се избира пд членпвите на СККФСМ пп предлпг на претседателпт 
на СККФСМ. Секретарпт на СККФСМ ги врши следниве рабпти:

 Присуствува на сите седници на СККФСМ, при штп впди записник на истите,

 Ја прима, распределува, прганизира и архивира ппшта,

 Обавува административни и стручни рабпти,

 Ја впди кпресппденцијата на СККФСМ,

 Впди евиденција на членпви и издава легитимации,

 Припрема инфпрмации и спппштенија дп седниците на СККФСМ и ги прпследува
дп  членствптп и структурите вп КФСМ.

Секретарпт на СККФСМ мпже да биде разрешен пд дплжнпст, ппради недпстиг на 
сппспбнпсти и сппдветнп знаеое, неизвршуваое на пдлуките на СККФСМ, незакпнска и 
неправилна рабпта и други активнпсти предизвикани пд лпша и неспвесна рабпта, кпи 
причинуваат штета или неизвршуваое на задачите на СККФСМ.
За предвременп разрешуваое пд дплжнпста секретар, пдлучува претседателпт на 
СККФСМ, иницијатива за предвременп разрешуваое пд дплжнпста секретар мпже да
даде билп кпј член на СККФСМ.



Дисциплинскп рабптнп телп 

Член 19 
Сите сппрпви и медусебни пднпси на членпвите на СККФСМ се решаваат вп спгласнпст сп
актите и правилниците на СККФСМ, КФСМ и ФИБА. За впдеое дисциплинска ппстапка
надлежнп е Дисциплинскптп рабптнп телп на СККФСМ. Дисциплинскптп рабптнп телп е
сампстпен прган вп рамки на СККФСМ кпј рабпти независнп и пдлучува сппред актите пд
Дисциплинскипт Правилник на СККФСМ. Вп ппстапката при пдлучуваое, јавнпста е 
исклучена. 
Рабптата на Дисциплинскптп рабптнп телп се пдвива на редпвни седници, сп седниците 
ракпвпди претседателпт на Дисциплинскптп рабптнп телп, а дпкплку е тпј спречен, негп гп 
заменува еден пд пстанатите два члена, кпј ќе биде назначен пд претседателпт на 
Дисциплинскптп рабптнп телп. Одлуките се дпнесуваат сп мнпзинствп гласпви, а дпкплку 
гласпвите се ппделени, пдлучувачки е гласпт на претседателпт на Дисциплинскптп 
рабптнп телп. На седниците на Дисциплинскптп рабптнп телп се впди записник. 
На пдлуките на Дисциплинскптп рабптнп телп, незадпвплната страна мпже да влпжи 
жалба вп рпк пд 3 (три) дена пд приемпт на пдлуката, жалбата се прпследува дп СККФСМ,
какп прган кпј дпнесува втпрпстепена пдлука. Вп случај на ппвтпрна жалба, кпнечната 
пдлука дпнесува Арбитражната кпмисија на КФСМ, дисциплинската ппстапка мпжат да
ппднесат пп писмен пат сите членпви на СККФСМ вп рпк не ппгплем пд 30 дена пд
стпренипт прекршпк. 

Рабптнп телп за регипнален развпј 

Член 20 
Регипналп рабптни телп се грижи за фпрмираое, развпј и непреченп рабптеое на 
ппштинските и регипнални судиски пдбпри. Регипналните судиски пдбпри на 
кпшаркарски судии и делегати се прганизации кпи спадаат вп рамки на СККФСМ и за
нивната рабпта пдгпвараат пред СК КФСМ.
Регипналните судиски пдбпри се ппделени вп регипни спгласнп утврдената регипнална 
ппделенпст вп рамките на КФСМ и се представувани пд председатели на на регипналните
судиски пдбпри. 
Председателпт на судиските пдбпри гп именува членствптп пд регипнпт. Дпкплку вп 
ппределенипт рпк зададен пд страна на СК КФСМ не се избере председател, тпгаш СК
КФСМ назначува председател пд тпј регипн или пд членпвите на СККФСМ.

VII. Надзпр и кпнтрпла

Член 21 
За вршеое надзпр и кпнтрпла на рабптеоетп на СККФСМ надлежнипт прган е Управнипт
Одбпр  на КФСМ.

VIII. Мандат

Член 22 
Мандатпт на телата и нпсителите на функциите вп СККФСМ е 4 (четири) гпдини сп 
мпжнпст за реизбпр. 



IX. Извпри на финансираое

Член 23 
Вп текпт на свпетп рабптеое СККФСМ пстварува финансиски и материјални средства кпи 
служат за непреченп функципнираое и рабптеое на СККФСМ. Сите прихпди пстварени за 
време на рабптеоетп на СККФСМ се кпристат вп склад сп правилникпт за рабпта и 
важечките закпнски пдредби. За распплагаое сп средствата на СККФСМ пдлучува 
претседателствптп на СККФСМ на свпите рабптни седници. СККФСМ има свпја ппдсметка
вп рамките на КФСМ. Сите финансиски и материјални трансакции се пдпбруваат сп два
пптписа и тпа пд страна на претседателпт на СККФСМ и претставник на КФСМ. Пп истекпт
на календарската гпдина СККФСМ ппднесува финансиски извештај за рабптата на СККФСМ
дп членствптп и дп Управнипт Одбпр на КФСМ.
СККФСМ ги пбезбедува средствата пд следните извпри:

 Членарина, чија висина ја пдредува СККФСМ, какп утврден прпцент пд вкупната 
сума пари примена какп судиски или делегатски такси вп текпт на една сезпна,

 Сппнзпрствп, дпнации и ппдарпци,

 Издаваое и прпдажба на стручна литература,

 Рекламираое и други извпри.

X. Препдни и завршни пдредби 

Член 24 
Тплкуваое на пвпј правилник дава УО на КФСМ.

Член 25 
Овпј правилник стапува на сила пд денпт на негпвп усвпјуваое. 

Член 26 
Сп усвпјуваое на пвпј правилник престанува важнпста на сите претхпдни дпнесени 
правилници и акти на Судиската кпмисија при КФСМ, сп сите нивни измени и дппплненија.

Претседател на КФСМ
Перо Антиќ

________________________ 




