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Врз пснпва на шлен 6 пд Правилникпт за натпреваруваое на Кошаркарската Федерација на Сеерна 
Македонија, на предлпг на Кпмесарпт за натпреваруваое, Управнипт Одбпр на Кошаркарската 
Федерација на Северна Македонија на ден 29.05.2019 гпдина, гп усвпи следнипт

ПРАВИЛНИК ЗА РАБПТА 
на 

КПМЕСАР ЗА НАТПРЕВАРУВАОЕ 

I. ПСНПВНИ ПДРЕДБИ 

ЧЛЕН 1 
Сп пвпј Правилник се регулираат нашинпт на рабпта, правата и пбврските на Кпмесарпт за 
натпреваруваое на Кошаркарската Федерација на Северна Македонија (вп 
ппнатампщнипт текст: КФСМ).

ЧЛЕН 2 
Кпмесарпт за натпреваруваое на КФСМ е рабптнп телп на Управнипт Одбпр на КФСМ и е
надлежен за спрпведуваое на натпреваруваоата вп сите сенипрски лиги и младински лиги на 
КФСМ, какп и натпреваруваоетп на сенипрските екипи вп Куппт на Северна Македпнија.

II. НАЧИН НА ИЗБПР, ПРЕСТАНПК НА ФУНКЦИЈА И РАЗРЕШУВАОЕ

ЧЛЕН 3 
Управнипт Одбпр на КФСМ спгласнп шлен 43 пд Статутпт именува Кпмесар за
натпреваруваое. Предлпг за Кпмесар дава субјектпт кпј вп текпвната сезпна гп има правптп 
за управуваое и ракпвпдеое сп лигата. 

Кпмесар за натпреваруваое мпже да се избере и пп пат на јавен кпнкурс, дпкплку субјетпт кпј вп 
текпвната сезпна гп има правптп за управуваое и ракпвпдеое сп лигата, дпнесе пдлука за 
распищуваое на кпнкурс. Вп тпј слушај субјектпт фпрмира 3 шлена кпмисија кпја ќе ги разгледува 
пријавите пп кпкурс, и даде кпнешен предлпг на усвпјуваое на Управен пдбпр на КФСМ.

ЧЛЕН 4 
Лицетп кандидат за изврщуваое на функцијата Кпмесар за натпреваруваое, ппкрај 
пдлишни ппзнаваоа на кпщаркарските правила, прпппзиции и акти на КФСМ, ФИБА Еврппа
и ФИБА, пптребнп е да ппседува: 

- Диплпма за заврщен 7-ми степен на пбразпвание, сп преднпст (нп не нужнп) вп наспка 
сппрт/сппртски меначмент, правен или екпнпмски; 

- Да е ппранещен или актуелен кпщаркарски рабптник, ппранещен судија, делегат или играш 
кпј минал најмалку 10 гпдини вп клуб, телп на КФСМ или друга кпщаркарска
прганизација вп Македпнија; 

- Да не е ппмлад пд 35 (триесет и пет) гпдини и не ппстар пд 65 (щеесет и пет) гпдини 
впзраст на денпт кпга стапува на дплжнпст; 

- Да има валидна впзашка дпзвпла Б категприја; 



- Да има пдлишни (шитаое/пищуваое) ппзнаваоа пд Англиски јазик – заради следеое на 
Актите на ФИБА и ФИБА Еврппа и нивнп имплементираое и тплкуваое 
вп натпреваруваоата на КФСМ;

- Да е непсудуван сппред Кривишнипт закпн на РМ или билп кпја друга држава и да не е 
санкципниран сппред Дисциплинскипт Правилник на КФСМ.

ЧЛЕН 5 
Управнипт Одбпр на КФСМ гп задржува правптп да не ја прифати кандидатурата, дпкплку:

- Кандидатпт за Кпмесар за натпреваруваое на КФСМ не сппдветствува сп бараоата за
квалитет и прпфил на лишнпст кпј ќе ја изврщува пваа функција; 

- Кандидатпт за Кпмесар за натпреваруваое на КФСМ не е ппднесен спгласнп прпцедурата
прппищана сп пвпј Правилник. 

ЧЛЕН 6 
Кпмесарпт за натпреваруваое се избира за перипд пд најмалку 1 (една) гпдина, и е регулиранп вп 
дпгпвпрпт за ангажираое.  
Кпмесарпт за натпреваруваое пптпищува дпгпвпр за ангажираое сп субјектпт кпј вп текпвната 
сезпна гп има правптп за управуваое и ракпвпдеое сп лигата. 
Кпмесарпт за натпреваруваое мпже да биде пријавен вп редпвен рабптен пднпс заснпван сп 
субјектпт кпј вп текпвната сезпна гп има правптп за управуваое и ракпвпдеое сп лигата, сп сите 
права и пбврски спгласнп Закпнпт за рабптни пднпси на РСМ и има правп на здравственп,
спцијалнп и пензискп псигуруваое какп и други услпви спгласнп Закпнпт. 
Кпмесарпт за натпреваруваое не смее да биде активен играш или кпщаркарски судија и не смее 
да врщи функција ниту да биде шлен вп ниеден кпщаркарски клуб. Кпмесарпт за натпреваруваое 
не смее да биде пплитишки ангажиран и инвплвиран вп ниту една пплитишка партија. 

ЧЛЕН 7 
Функцијата на Кпмесарпт за натпреваруваое престанува вп слушај: 

- кпга истекува времетраеоетп на дпгпвпрпт сп КФСМ;

- кпга лицетп щтп ја изврщува функцијата ппднесе пставка (вп тпј слушај, дпкплку УО на КФСМ
дпкплку ппбара пд негп, лицетп мпже да пстане ВД Кпмесар вп перипд не ппгплем пд 30 
дена пд денпт на ппднесуваое на пставката); 

- сп пдлука на УО на КФСМ, дпкплку Кпмесарпт за натпреваруваое не ги изврщува свпите
пбврски или не ги ппшитува пдредбите утврдени сп пвпј Правилник и други акти на КФСМ;

- сп пдлука на УО на КФСМ, дпкплку Кпмесарпт за натпреваруваое е санкципниран сп
кпнешна пдлука пп билп кпј шлен пд Дисциплинскипт Правилник на КФСМ;

- дпкплку сп свпетп пднесуваое нанесе щтета на КФСМ и македпнската кпщарка.

Дпкплку фунцијата на Кпмесарпт за натпреваруваое му престане заради пкплнпсти ппищани вп 
шлен 8 пд пвпј Правилник, тпгащ има правп на сппдветнп пбещтетуваое спгласнп истипт шлен. 

III. Права на Кпмесарпт за натпреваруваое

ЧЛЕН 8 
Вп пптпищанипт дпгпвпр, КФСМ гарантира дека на Кпмесарпт:

- ќе му бидат пвпзмпжени сите технишки услпви за непрешенп изврщуваое на функцијата; 

- ќе пстварува месешен нетп надпмест за времетраеоетп на дпгпвпрпт, а висината ќе биде 
пдредена сп дпгпвпрпт за ангажираое; 



ЧЛЕН 9 
Дпкплку лицетп щтп ја изврщува функцијата  Кпмесар за натпреваруваое е сменетп заради 
пкплнпсти ппищани вп Член 7 пд пвпј Правилник, тпгащ негпвата смена не е предмет на 
пбещтетуваое. 

Кпмесарпт за натпреваруваоа има правп на дппплнителен бучет за трпщпци, надвпр пд свпјпт 
месешен надпмест, заради ппсета на натпревари, пстваруваое спстанпци и средби вп интерес на 
пписпт на рабптнптп местп, ппвремен ангажман на лица кпи ќе рабптат или ппмпгнат вп 
прпекти пд интерес на КФСМ, какп и ангажман на други лица шија дејнпст ќе биде вп пд интерес
на КФСМ и македпнската кпщарка.

За ваквите трпщпци, Кпмесарпт пднапред, пред ппшетпк на сезпната, ппдгптвува предлпг бучет дп 
УО на КФСМ, а вп текпт на сезпната на седниците на УО на КФСМ има правп да ппбара
дппплнителни средства за пстваруваое на пдредбите пд став 1 пд пвпј шлен. 

Сите дппплнителни средства вп бучетпт за трпщпци, на Кпмесарпт за натпреваруваое 
единственп мпжат да му бидат пдпбрени сп пдлука на УО на КФСМ.

IV. Пбврски на Кпмесарпт за натпреваруваое

ЧЛЕН 10 
Кпмесарпт за натпреваруваое е дплжен да ги ппшитува и да рабпти спгласнп Правилникпт за 
натпреваруваое, Прпппзициите за натпреваруваое, какп и другите акти на КФСМ, и ФИБА.
Кпмесарпт за натпреваруваое е дплжен да рабпти шеснп, спвеснп, пдгпвпрнп и непристраснп, 
вп секпја прилика щтитејќи ги единственп интересите на КФСМ и на македпнската кпщарка.

Кпмесарпт за натпреваруваое задплжителнп присуствува на седниците на УО на КФСМ и
на седниците на ЗКСЛ и МЛ, на секпја лига ппединешнп. 

Вп свпјата рабпта, дпкплку смета за пптребнп, Кпмесарпт за натпреваруваое спрабптува сп 
Кпмисија спставена пд Претседателите на секпја пд сенипрските и младинските лиги на КФСМ,
Претседателпт на Судиската Кпмисија на КФСМ и претставник на канцеларијата на КФСМ.

Кпмесарпт за натпреваруваое е дплжен теснп да спрабптува сп кпмесарите за безбеднпст на 
клубпвите, сп прганите на МВР и други државни институции, вп смисла на спрешуваое и 
превенираое на насилствп и ппшитуваое на Закпнпт за спрешуваое насилствп на сппртските 
терени. 

ЧЛЕН 11 
Кпмесарпт за натпреваруваое, пред ппшетпкпт на натпреварувашката сезпна, дпставува дп УО 
на КФСМ на усвпјуваое, Календар сп расппред и изгптвува Прпппзиции на натпреваруваое за
сите степени вп сенипрските и младинските лиги на КФСМ и Куппт на Северна Македпнија.

При изгптвуваое на Календарпт и расппредпт, задплжителнп да ги кпнсултира селектприте 
вп сенипрските репрезентации и меначментпт на наципналните селекции на КФСМ.

Кпмесарпт за натпреваруваое, најдпцна 7 дена пп заврщуваое пп заврщуваое на сезпната, 
изгптвува Извещтај за рабптата и натпреваруваоата, щтп ги ппднесува дп клубпвите пд ЗКСЛ 
и МЛ, кпи, акп се прифатат, се дпставуваат дп УО на КФСМ.

Кпмесарпт за натпреваруваое, најдпцна 7 дена пп заврщуваое на сезпната, дпставува финансиски 
извещтај за минатата и предлпг бучет за следната сезпна, вп сите натпреваруваоа на ЗКСЛ и МЛ. 



V. Текпвни пбврски и задплженија на Кпмесарпт за натпреваруваое 
Судии, делегати, билтени 

ЧЛЕН 12 – Делегати 
Кпмесарпт за натпреваруваое какп задплжен за спрпведуваое на натпреваруваоата на ЗКСЛ и 
МЛ кпј ракпвпди сп натпреваруваоата на КФСМ, свпите надлежнпсти на натпреварите ги
спрпведува преку свпите претставници – делегатите. Кпмесарпт за натпреваруваое за 
натпреварите нпминира делегати пд листата на делегати щтп се усвпјува пд УО на КФСМ.

Нпминациите на делегатите, Кпмесарпт ги врщи сам, без сугестии или ппмпщ пд ниту еден субјект 
или прган, а нпминациите ги врщи ценејќи ја тежината на натпреварпт и квалитетпт и ренпметп на 
делегатите. 

Листата на делегати пп предлпг на судиската кпмисија на КФСМ, Кпмесарпт за натпреваруваое
ја дпставува пред ппшетпкпт на секпја сезпна на усвпјуваое на УО на КФСМ. Кпмесарпт за
натпреваруваое ги нпминира делегатите на натпреварите, единственп пд листата усвпена пд 
УО на КФСМ. Таквите листи се изгптвуваат пп задплжителните и дппплнителните семинари и
тестираоа вп прганизација на Судиската Кпмисија и се ппделени пп ранг, спгласнп степенпт на 
натпреваруваое. 

Делегатите се дплжни да му ги дпстават на Кпмесарпт делегатските извещтаи пд натпреварите, (на 
рака или пп е-маил) најдпцна 24 шаса пп заврщуваое на натпреварпт, пднпснп 48 шаса, акп 
натпреварпт е игран вп Сабпта. Дпкплку делегатпт не гп ппднесе извещтајпт вп предвиденипт рпк 
Кпмесарпт мпра да гп казни делегатпт сп неделегираое вп следните 4 кпла вп темпп на 
делегираое и таквата пдлука да ја пбјави вп Билтенпт пд текпвнптп кплп. 

Кпмесарпт за натпреваруваое е дплжен, пп заврщуваоетп на секпе кплп вп секпја лига, да гп 
прпвери и сппреди делегатскипт извещтај сп видеп снимката пд натпреварпт, какп и евентуални 
други изјави/пријави прилпжени пд страна на други лица вп врска сп натпреварпт и вп рпк пд 24 
шаса пп нивните дпставуваоа да спстави и пбјави Билтен, вп кпј се пбјавува регистрираоетп на 
натпреварите, пфицијалните резултати, табели и пдлуки пп пријави и делегатски извещтаи. 

Кпмесарпт за натпреваруваое мпра да ги казни делегатите кпи непправданп пдбиле нпминација 
за натпревар, сп временска казна пд 3 месеци ненпминираое вп сите натпреваруваоа за кпи 
Кпмесарпт е надлежен. Таквата пдлука мпра да се пбјави вп Билтен пд текпвнптп кплп. 

ЧЛЕН 13 – Судии 
Кпмесарпт за натпреваруваое за натпреварите нпминира судии пд листата на судии щтп се 
усвпјува пд УО на КФСМ. Нпминациите на судиите, Кпмесарпт ги врщи сам, без сугестии или
ппмпщ пд ниту еден субјект или прган, а нпминациите ги врщи ценејќи ја тежината на 
натпреварпт и квалитетпт и ренпметп на судиите. 

Таквите листи се изгптвуваат пп задплжителните и дппплнителните семинари и тестираоа вп 
прганизација на Судиската Кпмисија и на нив судиите се ппделени пп ранг, спгласнп степенпт на 
натпреваруваое. 

Кпмесарпт за натпреваруваое има правп, спгласнп делегатскипт извещтај, или извещтајпт за 
евалуација на судеоетп пд страна на делегат/кпнтрплпр, или дппплнителнп прегледуваое на 
видеп материјал пд страна на струшнп телп, да казни судија/судии, заради неквалитетнп и лпщп 
судеое, без разлика дали заради таквптп судеое пщтетиле или не пщтетиле некпј пд клубпвите 
ушесници на натпреварпт. Казните пд пвпј вид се вп ненпминираое вп темпп на делегираое и 
таквите пдлуки Кпмесарпт задплжителнп мпра да ги пбјави вп Билтенпт пд текпвнптп кплп. 
Кпмесарпт за натпреваруваое за нпминациите ги инфпрмира судиите најдпцна 72 шаса пред 
ппшетпкпт на првипт натпревар пд следнптп кплп. Дпкплку кплптп е вп рабптен ден (Среда), тпгащ 
нпминациите мпра да бидат изврщени најдпцна 48 шаса пред пдигруваое на првипт натпревар пд 



следнптп кплп. Вп таквите слушаи, ппжелнп е, нп не и задплжителнп, нпминациите да се прават за 
2 кпла пднапред, за да бидат ппфатени и кплптп вп викенд и следнптп вп рабптен ден. 

Кпмесарпт за натпреваруваое мпра да ги казни судиите кпи непправданп пдбиле нпминација за 
натпревар, сп временска казна пд 3 месеци ненпминираое вп сите натпреваруваоа за кпи 
Кпмесарпт е надлежен. Таквата пдлука мпра да се пбјави вп Билтен пд текпвнптп кплп. 

ЧЛЕН 14 
Кпмесарпт за натпреваруваое ги изврщува рабптите пд свпјата надлежнпст, щтп се регулирани 
сп Правилникпт за натпреваруваое и Прпппзициите за натпреваруваое на КФСМ, за сите нивпа
на сенипрски и младинските натпреваруваоа вп КФСМ.

- Кпмесарпт за натпреваруваое е задплжен за регистрираое на сппртските сали за играое 
натпревари щтп ги пријавуваат клубпвите, спгласнп критериумите и кпщаркарските 
правила на ФИБА; 

- Кпмесарпт за натпреваруваое гп утврдува местптп и времетп на пдигруваое на 
натпревари, спгласнп инфпрмациите за местп, сала и шас, щтп клубпвите ги дпставуваат 
пред ппшетпкпт на секпја сезпна. Вп интерес на македпнската кпщарка, Кпмесарпт има
дискреципнп правп да гп смени шаспт на пдигруваое на билп кпј натпревар, дпкплку два 
или ппвеќе натпревари се играат вп еден ден вп ист град, какп и заради неспвпадаое сп ТВ 
пренпс на еден натпревар сп другите вп истп кплп; 

- Одредуваое на судии и делегати на натпреварите; 

- Регистрираое на натпреварите врз пснпва на извещтаите на службените лица; 

- Дпнесуваое на Одлука за изрекуваое казна врз пснпва на извещтајпт на делегатпт, 
пднпснп пп пријава на делегатпт и судиите; 

- Ппкренуваое дисциплинска ппстапка и суспензија на клуб, играш, службенп лице на клуб, 
судија или делегат; 

- Ппкренуваое ппстапка вп сите слушаи кпга ќе се утврди дека пд страна на службените лица 
не е евидентиран прекрщпк сппред актите за натпреваруваое и други акти на КФСМ
и ФИБА; 

- Дпнесуваое на пдлука вп прв степен, пп влпжена жалба на натпревар. 

ЧЛЕН 15 
При ппвреди на пдредбите пд Прпппзициите за натпреваруваое, Дисциплинскипт правилник на 
КФСМ и Правилникпт за натпреваруваое, а кпи се стпрени пд клубпви, тренери, ппмпщни
тренери, претставници на клубпви, судии, ппмпщни судии и делегати на натпреварите, ќе бидат 
санкципнирани пд Кпмесарпт за натпреваруваое вп прв степен. 

ЧЛЕН 16 
Кпмесарпт за натпреваруваое пред ппшетпкпт на натпреварувашката сезпна изгптвува Прпппзиции 
за натпреваруваое за сите степени на натпреваруваое и сите сенипрски и младински категприи 
натпреваруваши вп КФСМ. Прпппзициите за натпреваруваое ги усвпјува УО на КФСМ.

ЧЛЕН 17 
Кпмесарпт за натпреваруваое мпра да ги регистрира натпреварите пд регуларнипт дел пд лигата, 
најдпцна вп рпк пд 48 шаса пп заврщуваое на ппследнипт натпревар вп пдреденптп кплп или пп 
ппединешен натпревар, пп дпбиваое на извещтаите пд службените лица или евентуалнп сите 
дппплнителни извещтаи или изјави. Вп текпт на Плеј-пф разигруваоетп, пдлуките мпра да бидат 
дпнесени најдпцна 24 шаса пп заврщуваое на секпј натпревар. 



ЧЛЕН 18 
Кпмесарпт за натпреваруваое мпже да дпнесе пдлука за стпрен прекрщпк вп дпменпт на 
Прпппзициите или Службените кпщаркарски правила, а кпј не е евидентиран пд страна на 
службените лица, на пснпв на прегледан видеп-материјал или лишен увид на натпреварпт. 

Видеп материјал (касета/двд) пд натпревар, фптпграфија или билп кпј друг аудип-визуелен запис 
пд натпревар не мпже да биде пснпв за ппнищтуваое на кпнешен резултат на натпреварпт. 
Дпкплку ппстпи на распплагаое, ваквипт материјал мпже да ппслужи единственп за утврдуваое 
на винпвник/ци на инцидент, пднпснп утврдуваое на дисциплинска пдгпвпрнпст на ппединци или 
групи и за едукативни намени. 

ЧЛЕН 19 
Сите пдлуки и спппщтенија, Кпмесарпт за натпреваруваое пп електрпнски пат ги дпставува дп 
шленпвите на Здруженијата на клубпви, УО на КФСМ и сппдветните кпмисии на УО на КФСМ и
канцеларијата на КФСМ, вп вид на редпвен или впнреден БИЛТЕН пд секпе регистриранп кплп
пд секпе нивп на натпреваруваое. Билтенпт задплжителнп се пбјавува и на пфицијалната веб-
страница на КФСМ.

ЧЛЕН 20 
Вп рамките на свпите надлежнпсти, Кпмесарпт мпже да дава изјави вп средствата за јавнп 
инфпрмираое. Кпмесарпт не смее да дава изјави кпи на билп кпј нашин му щтетат на угледпт 
на ЗКСЛ и МЛ, КФСМ и македпнската кпщарка.

Кпмесарпт за натпреваруваое е дплжен да ги санкципнира сите изјави на тренери, играши или 
други пфицијални лица пд клубпвите, кпи се пднесуваат на кпментираое на судеоетп или судиите 
на пдреден натпревар, без разлика дали се вп негативна или ппзитивна кпнптација. 

VI. Канцеларија на Кпмесар на КФСМ

ЧЛЕН 21 
Вп врщеоетп на дплжнпстите, на Кпмесарпт му ппмага лице – технишки секретар на ЗКСЛ и МЛ, 
кпе е задплженп да ги впди административнп-технишкитe пбврски вп функципнираоетп на 
канцеларијата, какп и сппдветната пфицијална кпмуникација сп субјектите вп кпщаркарската 
прганизација. 

Дпкплку има пптреба и дпкплку УО на КФСМ смета за неппхпднп, вп канцеларијата мпже да се
ангажираат, ппстпјанп или ппвременп, вп рабптен пднпс или сп дпгпвпр на делп, други лица, кпи 
ќе ппмпгнат за згплемуваое на квалитетпт и меначираоетп на лигите.  

ЧЛЕН 22 – Технички секретар 
Технишкипт секретар, вп спрабптка сп Кпмесарпт за натпреваруваое е дплжен да гп пбјави и 
ппшитува рабптнптп време на канцеларијата на ЗКСЛ и МЛ, навременп, непристраснп и спвеснп да 
ја врщи свпјата функција. 

Технишкипт секретар задплжителнп присуствува на сите спстанпци на лигите на ЗКСЛ и МЛ и впди 
записник пд истите. Технишкипт секретар е задплжен за дистрибуција на Билтенпт, какп и други 
пдлуки дпнесени пд Кпмесарпт и ЗКСЛ и МЛ. 

Задплжение на технишкипт секретар е да спбира и пбјавува вп Билтен пфицијални аналитишки 
ппдатпци (резултати, табела, статистика, евиденција на казни) пд натпреварите вп сите степени 
на натпреваруваое на ЗКСЛ и МЛ на КФСМ.



ЧЛЕН 23 
Технишкипт секретар гп избира ЗКСЛ и МЛ пп пат на јавен кпнкурс или неппсредна сппгпдба сп 
лице/а предлпжени пд страна на Кпмесарпт или на шленките на ЗКСЛ и МЛ. Лицетп кандидат за 
изврщуваое на функцијата Технишки секретар, ппкрај пдлишни ппзнаваоа на административнп-
канцелариската рабпта, пптребнп е да ппседува: 

- Диплпма за заврщенп минимум среднп пбразпвание; 

- Да има преднпст акп е ппранещен или актуелен кпщаркарски рабптник, ппранещен судија, 
делегат или играш, кпј минал најмалку 10 гпдини вп клуб, телп на КФСМ или 
друга кпщаркарска прганизација вп Македпнија; 

- Да не е ппмлад пд 25 (дваесет и пет) гпдини и не ппстар пд 55 (педесет и пет) гпдини 
впзраст на денпт кпга стапува на дплжнпст; 

- Да има пдлишни ппзнаваоа пд рабпта на кпмпјутер и тпа Офис прпграма и е-кпмуникација; 

- Да има валидна впзашка дпзвпла Б категприја; 

- Да е непсудуван сппред Кривишнипт закпн на РМ или билп кпја друга држава и да не е 
санкципниран сппред Дисциплинскипт Правилник на КФСМ. 

ЧЛЕН 24 
Технишкипт секретар се ангажира сп дпгпвпр пд времетраеое пд најмалку 4 гпдини. Субјектпт кпј 
вп текпвната сезпна гп има правптп за управуваое и ракпвпдеое сп лигата му гарантира на 
технишкипт секретар дека ќе му пвпзмпжи технишки услпви за непрешенп врщеое на функцијата. 
Технишкипт секретар е вп редпвен рабптен пднпс заснпван сп субјектпт, сп сите права и пбврски 
спгласнп Закпнпт за рабптни пднпси на РСМ и има правп на здравственп, спцијалнп и пензискп 
псигуруваое какп и други услпви спгласнп Закпнпт. Технишкипт секретар ќе пстварува месешен 
нетп лишен дпхпд пд за времетраеоетп на дпгпвпрпт, а висината на ќе биде пдредена сп 
дпгпвпрпт за ангажираое. 

Технишкипт секретар мпже да биде разрещен пд функцијата; 

- Кпга истекува времетраеоетп на дпгпвпрпт субјектпт; 

- На свпе бараое (пставка), при щтп е дплжен да ја врщи функцијата не ппвеќе пд 30 дена 
пд мпментпт на пставката, акп тпа пд негп гп ппбара субјектпт. 

VII. Препдни и завршни пдредби

ЧЛЕН 25 
Вп слушај на неппшитуваое на пдредбите пд пвпј Правилник пд страна на Кпмесарпт за 
натпреваруваое, Управнипт Одбпр на КФСМ ќе преземе сппдветни мерки, спгласнп 
Дисциплинскипт Правилник и другите ппщти акти на КФСМ. 

ЧЛЕН 26 
Измени и дппплнуваоа на пвпј Правилник дпнесува Управнипт Одбпр на КФСМ 

ЧЛЕН 27 
Правилникпт стапува на сила сп денпт пд негпвптп усвпјуваое пд страна на УО на КФСМ. 

Скппје,  29.05.2019 гпдина 
 Претседател на КФСМ
   ПЕРО АНТИЌ




