
Врз основа на член 43 од Статутот на Кошаркарската Федерација на Северна Македонија, 
Управниот одбор на својата седница одржана на ден 29.05.2019 година, го донесе следниот 
 
 

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА НА АРБИТРАЖАТА  
НА КОШАРКАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЈА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 
 
Член 1. 
Арбитражата е орган на Управниот одбор на КФСМ, која одлучува во втор степен по жалбите 
против одлуките донесени во прв степен на Дисциплинската комисија, Регистрациската 
комисија, Комесарот за натпреварување и други органи и тела на Федерацијата, кои 
одлучуваат во прв степен. 
 
Член 2. 
Претседателот и четирите члена на Арбитражата ги избира и разрешува од должност 
Управниот одбор на КФСМ. 
 
Член 3 
Со работата на Арбитражата раководи нејзиниот претседател, а во случај на спреченост го 
заменува неговиот заменик. 
Во предметите кои се однесуваат на Дисциплинскиот, Регистрацискиот правилник и 
Правилникот за натпреварување, Арбитражата одлучува во совет кој го сочинуваат 
претседателот и најмалку двајца членови на Арбитражата. 
 
Член 4. 
Во постапката пред Арбитражата јавноста е исклучена. 
 
Член 5. 
Во постапката пред Арбитражата има право на бранител. 
Член на органите и телата на КФСМ и член на Арбитражата не може да биде бранител на 
казнетото лице. 
 
Член 6. 
Против одлуките на Дисциплинската, Регистрациската комисија и Комесарот за 
натпреварување донесени од прв степен може да се поднесе жалба до Арбитражата на 
КФСМ во рок од 3 (три) дена сметајќи од денот на приемот на писмената одлука преку 
првостепениот орган кој ја донел одлуката од прв степен. 
Жалбата може да се поднесе лично, преку полномошник и преку клубот каде што казнетото 
лице е член. 
Подносителот на жалбата е должен да уплати такса за жалба во рок од 3 (три) дена сметајќи 
од денот на поднесувањето на жалбата, во износ од коефициент 20, чиј износ се определува 
со посебна одлука на Управниот одбор на КФСМ. 
Доколку во дадениот рок не биде уплатена задолжителната такса, Арбитражата ќе ја отфрли 
жалбата. 
 
 
 



Член 7. 
Арбитражата е должна да донесе одлука по жалбата во рок од 15 дена од денот на приемот 
на истата. 
Во исклучителни случаи претседателот на Арбитражата може да донесе одлука со која рокот 
за одлучување од 15 дена се продолжува на 30 дена.  
 
Член 8. 
Арбитражата на КФСМ, жалбата може: 

- Да ја одбие 
- Да ја потврди првостепената одлука 
- Да ја усвои жалбата и предметот го врати на повторно одлучување 
- Да ја преиначи одлуката 

Жалбата ќе биде одбиена доколку е недопуштена или неблаговремена. 
 
Член 9. 
Доколку жалбата е поднесена само од казнетото лице лично или преку неговиот бранител 
одлуката донесена во прв степен не може да биде изменета на негова штета. 
 
Член 10. 
На одлуката на Арбитражата незадоволната страна има право на барање на заштита на 
законитост до Управниот одбор на КФСМ, со уплата на сметката на КФСМ износ од 30.000,оо 
денари, доколку се усвои барањето средствата се враќаат на уплатувачот. 
 
Член 11. 
Во работата на Арбитражата ќе се применуваат одредбите од Законот за кривична постапка 
кои се однесуваат на постапката и одлучувањето пред Апелационите судови. 
 
Член 12. 
Арбитражата за својата работа извештај доставува до Управниот одбор на КФСМ секогаш 
кога за тоа ќе има потреба. 
 
Член 13. 
Измените и дополнувањата на овој правилник се вршат на начин и во постапка предвидени 
како занеговото донесување. 
 
Член 14. 
Овој правилник стапува во сила со денот на неговото донесување и се применува веднаш. 
 
Скопје, 29.05.2019 година         Кошаркарска Федерација на Северна Македонија
       Претседател, Перо Антиќ 
 
       _____________________ 
        
 
 
 

      
 


