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Врз основа на чл. 24 од Статутот на Радиоаматерска Асоцијација на Северна Македонија, 

на ден 07.12.2019 година Собранието на РАСМ го донесе следниот: 
 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 
за дисциплинска одговорност на членовите во 

Радиоаматерска Асоцијација на Северна Македонија 
 
 

I   ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1. 
Со овој правилник за дисциплинска и материјална одговорност на членовите на 

Радиоаматерска Асоцијација на Северна Македонија се утврдуваат обврските, должностите и 
одговорностите на членовите за сторена повреда на утврдените обврски, одговорности за 
причинета материјална штета, обештетување, дисциплинска постапка, начин на утврдување 
одговорност, изрекување на дисциплински мерки и други прашања врзани за дисциплинската и 
материјална одговорност на членовите во асоцијацијата. 

 
Член 2. 

Со пристапување во Радиоаматерска Асоцијација на Северна Македонија секој член 
(редовен и вонреден) е должен да се придржува кон обврските и должностите, утврдени со овој 
Правилник, Статутот и другите акти на асоцијацијата. 

 
Член 3. 

Секој член на асоцијацијата кој по своја вина не ги исполнува своите должности и обврски 
или не се придржува кон актите на асоцијацијата прави повреда на обврските и должностите. 

 
Член 4. 

За секој член на асоцијацијата може да се изрече една од мерките предвидени во овој 
Правилник, ако во дисциплинска постапка се утврди дека извршеното дејствие е сторено на 
одржување на активност во организација на асоцијацијата.  
 

II   ОБВРСКИ И ДОЛЖНОСТИ НА ЧЛЕНОВИТЕ 
 

Член 5. 
Членот е должен: 

-да ги почитува Статутот и другите акти на асоцијацијата; 
-совесно и благовремено да ги извршува поставените задачи; 
-да не ги злоупотребува правата што ги користи од асоцијацијата;  
-да не ја злоупотребува доверената функција и положба; 
-наменски, рационално и одговорно да располага со материјалните средства; 
-да ја надомести сторената материјална штета; 
-да се грижи за имотот на асоцијацијата и да се однесува домаќински кон истата; 
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-да одржува ред и хигиена во просториите на асоцијацијата и да се придржува до куќниот ред 
доколку е пропишан; 
-да ги пријавува сторените штети од себе и од трети лица; 
-навреме да го извести одговорниот за својата спреченост за неприсуство за онаму за каде е 
повикан; 
-да гради другарски однос и пристојно однесување кон останатите членови на асоцијацијата. 
 
 

III   ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДА НА ОБВРСКИТЕ 
И ДОЛЖНОСТИТЕ 

 
Член 6. 

Под повреда на обврските и должностите се смета ако однесувањето на членот е 
спротивно на утврдените и вообичаени правила на однесување, кое се смета за недопуштено со 
овој Правилник. 
 
      1.   Непристоен однос кон членовите на асоцијацијата и други странки; 

2. Ненавремено и неправилно извршување на одлуките на органите  на асоцијацијата; 
3. Неоправдано недоаѓање на покана на орган на асоцијацијата, 
4. Неоправдано напуштање на манифестација на асоцијацијата. 
5. Ширење на неточни информации за асоцијацијата, органите, раководните лица и 

членовите на асоцијацијата, кои можеле да бидат штетни по лицата и  асоцијацијата. 
6. Недоставување на податоци и лични исправи на барање на органи на асоцијацијата; 
7. Спречување на извршување на работата на раководните лица, органите и комисиите на 

асоцијацијата. 
8. Спречување на извршување на работата на дисциплинската комисија; 
9. Спречување на извршување на работата на одборот за контрола; 
10. Повреда на редот, мирот и дисциплината во просториите и на јавни манифестации на 

асоцијацијата, 
11. Непридржување кон куќниот ред и хигиената во просториите на асоцијацијата; 
12. Предизвикување на материјална штета; 
13. Прикривање на извршена повреда или направена материјална штета; 
14. Неспортско однесување на натпревари; 
15. Неодговорно и ненаменско располагање со средствата на асоцијацијата 
16. Злоупотреба на правата на асоцијацијата 
17. Повреда на одредбите на Статутот и другите акти на асоцијацијата; 
18. Ширење нездрави односи меѓу членовите и нарушување на угледот на асоцијацијата; 
19. Недолично однесување, лажно претставување во јавноста и неовластено настапување 

пред институции, органи, организации и медиуми во име на асоцијацијата. 
20. Неовластено користење на опремата и друг имот на асоцијацијата, нивно присвојување 

или отуѓување од асоцијацијата. 
 
 
 
 
 
                                                    IV ДИСЦИПЛИНСКИ МЕРКИ И 
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ДИСЦИПЛИНСКИ ОРГАНИ 
 

Член  7. 
За сторена повреда од член на асоцијацијата, може да му биде изречена една од следните 

дисциплински мерки: 
-   Укор  
-  Исклучување од користење на правата и бенефициите на асоцијацијата (користење на 

просториите за дружење на асоцијацијата и користење на опрема и друго), неучество на 
спортски и културни манифестации во организација на асоцијацијата во траење од 1 до 5 
години. 

-  Исклучување од членување во органите,  комисиите и телата на асоцијацијата. 
-  Исклучување од членување  во асоцијацијата. 
 

Член  8. 
Дисциплинска мерка укор се изрекува за сторена повреда под олеснителни околности која 

ја утврдува во постапка дисциплинската комисија. 
Дисциплинска мерка за исклучување од користење на правата и бенефициите на 

асоцијацијата се изрекува на член кој сторил повреда на обврските од одредбите на член 6 на овој 
Правилник. 

Дисциплинска мерка исклучување од органите, комисиите и телата на асоцијацијата се 
изрекува на член кој сторил повреда при работата во истите. 

Дисциплинска мерка исклучување од членување во асоцијацијата се изрекува за сторена 
потешка повреда на одредбите од член 6 од овој Правилник. 
 

Член  9. 
Ако е сторена и матерјална штета без оглед на изречената дисциплинска мерка комисијата 

донесува одлука и за надомест на сторената штета. 
 

 Член  10. 
Органи за водење на дисциплинска постапка се. 

-Дисциплинска комисија 
-Извршен одбор 
 

Член  11. 
Одлука за бројот и составот на дисциплинската комисија носи Извршниот одбор 
 

Член  12. 
Дисциплинската комисија води дисциплинска постапка и изрекува една од мерките 

предвидени во член 7 а во врска со член 8 од овој Правилник. 
Извршниот одбор решава во втор степен по поднесен приговор на одлуката на 

дисциплинската комисија. 
 
 
 
 
 

V   НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА УТВРДУВАЊЕ ОДГОВОРНОСТ 
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1.  Покренување на дисциплинска постапка 

 
Член 13. 

Секој член има право да поднесе пријава за сторена повреда со пријава за покренување 
дисциплинска постапка до комисијата. 
 

Член  14. 
Пријавата се поднесува во писмена форма, која содржи: име и презиме на сторителот на 

повредата, датум, време и место на сторувањето, опис на извршената повреда, докази и други 
податоци кои се од важност за утврдување на повредата и одговорноста на сторителот. 

 
Член  15. 

Дисциплинската комисија го разгледува барањето и утврдува дали има основа за 
покренување на дисциплинска постапка до сторителот. Доколку комисијата оцени дека  барањето 
е неосновано завршува постапката за дисциплинска и матерјална одговорност по тој предмет за 
сторителот на повредата. 

Ако комисијата оцени дека барањето е основано носи одлука за покренување на 
дисциплинска постапка против сторителот.  

Основ за поведување постапка против претседателот на  дисциплинската комисија го цени 
Извршниот одбор. 

 
Член  16. 

Покренување на дисциплинска постапка застарува во рок од 6 месеци од денот на 
дознавањето за сторената повреда и за сторителот односно во рок од 12 месеци од денот на 
сторената повреда. 

 
2. Постапка пред дисциплинската комисија 

 
Член  17. 

По донесувањето на одлуката за основаното барање за покренување на дисциплинска 
постапка против сторителот, претседателот на комисијата за дисциплинска постапка закажува 
главен претрес. На претресот се повикува членот против кого се поведува постапката како и 
сведоците наведени во барањето и други лица чие присуство ке придонесе за одржувањето на 
претресот. 
 

Член  18. 
Поканата до учесниците во претресот се доставува 3 дена пред одржување на претресот и 

мора да содржи: 
-Име и презиме на членот   
-Својство во кое се повикува членот на претресот 
- Име и презиме на сведоците 
- Место, датум и време на одржување на претресот 

 
 
 

Член  19. 
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Пред започнување на претресот се утврдува дали сите членови (учесници на претресот) 
се уредно повикани и присутни на претресот. 

Ако членот против кого е покрената постапката е уредно повикан и навреме го оправдал 
своето оправдано отсуство, претресот мора да се одложи. 

Ако членот против кого е покрената постапката е уредно повикан, а не го оправдал на 
време своето отсуство, претресот ке се одржи во негово отсуство. 

Ако на претресот не е присутен некој од сведоците претресот ке се одржи, а комисијата 
ке ги разгледа доказите и ќе заклучи дали ке го одложи претресот или е можно врз основа на 
изведените докази да се продолжи и да се донесе одлука. 
 

Член  20. 
Претресот започнува со читање на барањето за покренување на дисциплинска постапка. 

По читањето на барањето се повикува членот против кого е покренато обвинението да се изјасни 
за наводите во барањето и наводите кои се од значење за утврдување на неговата одговорност. 

 Сведоците даваат изјави после давањето на изјава на членот против кого е поведена 
постапката.  

Сведоците даваат изјави и се сослушуваат одвоено, единствено ако се укаже потреба може 
и да се изврши соочување помеѓу сведокот и членот против кого е поведена постапката или 
помеѓу самите сведоци. 
 

Член  21. 
По завршувањето на доказната постапка и заклучувањето на претресот, дисциплинската 

комисија носи одлука за одговорноста на членот. 
При изрекување на мерка дисциплинската комисија ги зема во предвид следните 

околности: 
-   Тежината на повредата и последиците настанати од истата; 
-   Степенот на одговорноста на членот; 
-   Условите под кои е сторена повредата; 
-   Поранешната активност, работа и односот на членот во асоцијацијата; 
-   Други околности кои можат да помогнат и влијаат на висината на мерката; 
 

Член  22. 
За текот на дисциплинската постапка се води записник во кој се внесува:  
Составот на присутните членови на комисијата со име и презиме и функција во 

комисијата, име и презиме на членот против кого се води постапката и сведоците учесници во 
претресот.  

Предмет на одговорност, содржина на исказот на членот и сведоците во претресот, како и 
кои докази се изведени и кои решенија се донесени. Одлуката на комисијата задолжително се 
внесува во записникот. 
 

Член  23. 
Дисциплинската комисија може да донесе една од следните одлуки: 

-  Членот да го ослободи од одговорност 
-  Членот да го прогласи за виновен и  му изрече една од мерките предвидени во член 7 од овој 
Правилник. 

Член  24. 
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Одлуката на комисијата се доставува до подносителот на барањето, до членот против кого 
се водела постапката во рок од 15 дена од завршувањето на постапката. Изречените мерки по 
конечноста на постапката се огласуваат на огласната табла во просториите на асоцијацијата. 
 

Член  25. 
Против одлуката на дисциплинската комисија членот има право на приговор до 

Извршниот одбор во рок од 8 дена од приемот на одлуката. 
Приговорот го одлага извршувањето на одлуката на дисциплинската комисија. 

 
  3. Постапка пред Извршниот одбор 

 
Член  26. 

Извршниот одбор решава по поднесен приговор како второстепен дисциплински орган 
Извршниот одбор закажува седница за решавање на приговорот поднесен против одлуката 

на дисциплинската комисија. 
Извршниот одбор одлучува по приговорот врз основа на фактите кои се утврдени во 

постапката на дисциплинската комисија, но може да утврди и нови факти и изведе нови докази. 
Начинот на водење на постапката е ист како и пред дисциплинската комисија. 

 
Член  27. 

Членот ке биде присутен на седницата за решавање по неговиот приговор ако тој барал  
или ако така одлучи Извршниот одбор. 

Членот ке биде писмено известен за местото, датумот и времето на одржување на 
состанокот на Извршниот одбор. 
 

Член  28. 
Решавајки по приговорот поднесен против одлука на дисциплинска комисија Извршниот 

одбор во функција на второстепен орган може: 
-  Да го отфрли доколку не е навреме поднесен, во рок од 8 дена од приемот. 
-  Да го одбие приговорот, а  одлуката на дисциплинската комисија да ја потврди. 
-  Да го уважи приговорот, а одлуката на дисциплинската комисија да ја преиначи или да ја укине. 
 

Член  29. 
Извршниот одбор ја преиначува одлуката на дисциплинската комисија, кога ке најде 

доволно аргументи и ќе оцени дека треба да се изрече поблага мерка. 
Оспорената одлука се укинува кога ке се установи дека е заснована на непотполно или 

погрешно утврдена фактичка состојба или кога дисциплинската комисија направила повреда на 
постапката која битно влијаела на одлучувањето а во постапка на приговор не може да се 
отстрани. 

Во случајот на ставот 2 од овој член предметот се враќа на спроведување на нов претрес 
на дисциплинската комисија. 
 

Член  30. 
Одлуката за изречена мерка станува конечна: 

-  Кога ке помине рокот за  приговор по изречената мерка од дисциплинската комисија. 
-  Кога Извршниот одбор ке донесе одлука со која ја потврдува првостепената одлука. 
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Член  31. 
Против одлуката на Извршниот одбор, членот може да покрене постапка пред надлежен 

суд во рок од 8 дена од приемот на одлуката. 
 

Член  32. 
Асоцијацијата задолжително води евиденција за донесените одлуки и изречени 

дисциплински мерки од дисциплинските органи. Податоците од евиденцијата се уништуваат по 
истекот на 8 години од  правосилноста односно од конечноста на одлуката. 

 
VI   МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ 

НА ЧЛЕНОВИТЕ 
 

Член  33. 
Членот е должен направената штета предизвикана намерно или од крајно невнимание да 

ја надомести. 
Ако повеќе членови ја предизвикале штетата секој член е одговорен за својот дел од направената 
штета. 
Ако неможе да се утврди на секој член посебно, сите членови ке бидат подеднакво одговорни и 
ке ја поднесат подеднакво направената штета. 
 

Член  34. 
Висината на штетата се оценува по основ на ценовник или книговодствена евиденција. 
Висината на направената штета и околностите под кои е направена и сторителот ги 

утврдуваат органите за дисциплинска постапка по претходно поднесена пријава за сторена штета. 
Надлежни органи за водење постапка за надомест на сторена матерјална  штета се истите 

органи како и за водење постапка за донесување одлука за сторена повреда на обврските. 
Водењето постапка за предизвикување на материјалната штета не ја исклучува 

дисциплинската одговорност на членот. 
 

Член  35. 
Постапката по приговор за надомест на направена матерјална штета е иста како и по  

приговорот за одлука донесена за сторена повреда на обврската во дисциплинска постапка. 
 

          VII  ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член  36. 
За се што не предвидел и опфатил овој Павилник ке се применуваат одредбите од актите на 
асоцијацијата и позитивните законски прописи. 
Ако асоцијацијата има вработено лице, дисциплинска и материјална одговорност ке се регулира 
согласно одредбите на Законот за работни односи и други позитивни законски прописи. 
 
 
 
 

Член  37. 
Толкување на овој правилник има Собранието на Радиоаматерска Асоцијација на 

Северна Македонија. 
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Член  38. 

Измени и дополнувања на овој правилник се врши на ист начин и постапка како и при 
неговотото донесување. 

 
Член 39. 

Правилникот стапува на сила со денот на неговото донесување. 
 

            
 Скопје 07.12.2020 година 
 

Димитар Попоски Z32EA, Претседател 
 
 
   
 
 


