
Врз основ на член 21  од Статутот на Кик бокс федерацијата на Македонија, Управниот одбор на Кик 

бокс федерацијата на Македонија на седницата одржана на 19.02.2020 година донесе 

 

ДИСЦИПЛИНСКИ ПРАВИЛНИК 

НА КИКБОКС МАИТАИ ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА 

 

1.ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Дисциплинскиот правилник на Кикбокс Маитаи федерацијата на Македонија (во понатамошниот 

текст: Правилник) ги уредува и утврдува дисциплинските прекршоци, одговорноста, 

дисциплинските казни и постапката за нивно изрекување, како и други прашања во врска со 

непочитување на општите акти и одлуки на Кикбокс Маитаи федерацијата на Македонија (во 

понатамошен текст: Федерација). 

Член 2 

Овој Правилник ќе го применуваат сите клубовите – членки на Кикбокс Маитаи федерацијата на 

Македонија и нивните претставници, натпреварувачите, тренерите, судиите и други лица кои 

извршуваат било каква должност во Федерацијата (во понатамошниот текст: Субјекти). 

Член 3 

Одговорност на субјектите наведени во членот 2 од овој Правилник може да се утврдува само за 

оние постапки и активности кои за време на нивното извршување биле утврдени како 

дисциплински прекршоци со овој Правилник. 

 

2. ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕКРШОК 

Член 4 

За дисциплински прекршок предвиден со овој Правилник, субјектот ќе биде казнет ако е извршен 

на територијата на Република  Македонија, на територија на странска држава или ако е извршен во 

рамките на некој натпревар кој е или не е во надлежност на Федерацијата или е извршен од член 

на Федерацијата, без оглед на местото каде е направен прекршокот, односно дали е извршен на 

спортски настан, надвор од спортот или на социјалните мрежи. 

 

 

 



Член 5 

Субјектот кој не ги исполнува обврските кои произлегуваат од општите акти на Федерацијата или не 

ги почитува одлуките и мерките пропишани од Федерацијата, извршува дисциплински прекршок 

согласно овој Правилник. 

Ако дисциплинскиот прекршок е извршен со умисла, од небрежност, со постапување или не 

постапување, односно со сторување или со не сторување, постои одговорност за извршување на 

дисциплински прекршок утврден со овој акт. 

Член 6 

При изрекувањето на дисциплинската казна за сторен дисциплински прекршок за релевантни ќе се 

земаат следните околности: тежината на прекршокот и неговите последици, степенот на 

одговорност на прекршителот, намерата и условите во извршувањето, начинот на кој што 

прекршокот е направен, моралните особини и однесувањето на прекршителот пред или после 

извршениот прекршок. 

Член 7 

Дисциплински прекршоци согласно овој Правилник се: 

1. Неспортско однесување пред, во текот и по завршување на спортски натпревар или во 

текот на сите активности кои ги организира Федерацијата и тоа кон друг Субјект, 

публиката или официјалните лица, искажано преку упатување на навреди, пцовки, 

клевети, упатување на непристојни гестови, истакнување и промовирање на симболи, 

знамиња од други држави со кои ќе се предизвикува провокација кон присутен на 

натпреварот, како и приговарање на одлуките или одбивање на извршување на 

одлуките на судиите. 

2. Одбивање на субјектот да се поздрави со противникот на крајот од борбата или 

одбивање да прими медал, несогласување со судиската одлука и одбивање на субјектот  

да излезе од борилиште. 

3. Предизвикување на неред, тепачка или учество во истата од страна на субјектот. 

4. Неморално однесување кое вклучува кршење на спортската етика, ширење на омраза, 

демотивирање на спортисти, деградирање и омаловажување на спортски настан, други 

тренери, натпреварувачи, судии и други членови на Федерацијата. 

5. Давање на лажни податоци или фалсификувани службени и лични исправи при 

регистрација на субјектот. 

6. Настап на субјектот на јавен натпревар кога е под суспензија или има изречено казна 

забрана за настап на јавен натпревар, како и настап на јавен натпревар за друг клуб, без 

одобрување на клубот каде што членува. 

7. Настапување на субјектот на сите видови на натпревари без одобрување на 

Федерацијата. 

8. Настапување и претставување на субјектот за и на друга репрезентација без одобрение 

од Федерацијата. 

9. Организирање и посредување на натпревари од страна на субјектот кон други субјекти 

без одобрување од Федерацијата. 



10. Настап на субјектот за странски клуб, а без одобрување на Федерацијата. 

11. Неоправдано и ненавремено недоаѓање на подготовки и натпревари на 

репрезентацијата, како и напуштање на подготовки и натпревари на репрезентацијата 

без одобрување. 

12. Одбивање на субјектот на повик или непојавување на договорено учество на турнир, 

првенствен натпревар или друг организиран настан од страна на Федерацијата. 

13. Несоодветно чување и одбивање на носење на репрезентативната униформа и опрема 

при репрезентативни настапи. 

14. Несовесно, неодговорно или ненавремено извршување на репрезентативните обврски. 

15. Правење пречки на друг субјект да настапува или да присуствува на подготовките и 

натпревари организирани од Федерацијата. 

16. Нарушување на угледот на Федерацијата, на Република Македонија и на државните 

институции на домашни и меѓународни натпревари, како и на јавен настап. 

17. Непочитување на Статутот и одлуките на Федерацијата. 

18. Неодговарање на повик на дисциплинскиот орган, одбивање на појавување пред 

дисциплински орган, недоставување на докази, спречување на утврдување на вистината 

на разни начини и слично, 

19. Не подмирување на правосилни и конечни парични казни изречени од дисциплинските 

тела на Федерацијата. 

20. Несовесно извршување на функциите во Федерацијата. 

21. Повреда на антидопинг правилата. 

22. Остварување на противправна имотна корист на сметка на Федерацијата.  

 

3. ДИСЦИПЛИНСКИ КАЗНИ 

Член 8 

За извршен и утврден дисциплински прекршок може да се изрече дисциплинска казна и тоа:  

1. Опомена 

2. Јавна опомена 

3. Суспензија 

4. Парична казна во износ од 1.000,00 денари до 100.000,00 денари. 

5. Забрана за учество на натпревари или вршење на функција во Федерацијата во 

времетраење од 1 до 36 месеци. 

6. Исклучување од Федерацијата.  

Дисциплинските казни од овој член точка 1,2,4 и 5 може да се изречат за било кој дисциплински 

прекршок утврден со овој Правилник. 

Опомена може да се изрече за направените прекршоци ако нема настанато големи штетни 

последици за Федерацијата или прекршоците се извршени под олеснителни околности и ако 

сторителот (субјектот) нема направено друг прекршок порано.  

Јавна опомена се изрекува за истите такви прекршоци доколку се направени јавно и забележани од 

останатите или пријавени од некој кој го забележал прекршокот. 



Одлуката за исклучување од Федерација ја донесува Управниот одбор на Федерацијата, по предлог 

на Дисциплинската комисија со мнозинство од вкупниот број на членови, која се доставува писмено 

на членот на Федерацијата. 

Член 9 

Дисциплинска казна не може да се изрече без претходно изјаснување на субјектот (усна изјава) или 

без негова писмена изјава. 

По исклучок, дисциплинска казна може да се изрече и без претходно сослушување односно 

писмена изјава, ако субјектот без оправдана причина не одговори на уредно доставена покана за 

сослушување односно давање на писмена изјава. 

Дисциплинската постапка може да се води и без сослушување на субјектот, кога дисциплинскиот 

орган ќе утврди дека се работи за полесен дисциплински прекршок за кој може да се изрече 

дисциплинска казна опомена. 

Член 10 

Поканата за давање на писмена изјава до субјектот се доставува по пошта со препорачана пратка 

преку седиштето на клубот на кој припаѓа субјектот; преку електронска пошта на официјалната e-

mail адреса на клубот на кој припаѓа субјектот, како и директно - непосредно доколку прекршокот 

е направен на натпревар од страна на делегатот на натпреварот.  

Член 11 

Субјектот има рок од 8 дена од приемот на поканата за присуство на сослушувањето да достави 

писмена изјава или да одговори на дисциплинскиот орган. 

Доколку субјектот не се јави на сослушување или не достави писмена изјава, дисциплинскиот орган 

ќе ја изрече казната без сослушување односно писмена изјава. 

 

4. ДИСЦИПЛИНСКИ ОРГАНИ 

Член 12 

Дисциплински органи на Федерацијата се: 

1. Дисциплинска комисија на Федерацијата која се состои од претседател на Комисијата и два 

члена. 

2. Управниот одбор на Федерацијата. 

Членови на Дисциплинската комисија избира и именува Управниот одбор на Федерацијата. 

Претседателот на Комисијата задолжително треба да има висока школска подготовкаVII-1 степен. 

 

 



Член 13 

Дисциплинската комисија на Федерацијата одлучува во првостепена постапка по пријава за 

започнување на дисциплинска постапка на сите натпревари, кои ги организира и спроведува 

Федерацијата, во случај на настапување и организирање на натпревар за кој не постои одобрување 

на Федерацијата, како и во други околности поврзани со Федерацијата: тренинзи, настапи на јавни 

и социјални медиуми. 

Член 14 

Управниот одбор на Федерацијата одлучува во постапки од втор степен, односно по жалба на 

субјектите поднесена против одлуките донесени од Дисциплинската комисија на Федерацијата, 

освен во случај на одлучување за исклучување од Федерацијата, каде одлучува во постапка од прв 

степен. 

Одлуките на Управниот одбор се конечни. 

 

5. ДИСЦИПЛИНСКА ПОСТАПКА 

Член 15 

Дисциплинска постапка се започнува со достава на писмена пријава од субјектот до Федерацијата.  

Со доставување на писмена пријава, истовремено може да започне и постапка за утврдување на 

материјална одговорност на некој субјект. 

Во текот на дисциплинската постапка, Дисциплинската комисија може да бара изјава од странките 

инволвирани во постапката. Доставувањето на барањето за поднесување на изјава Дисциплинската 

комисија го врши преку пошта, со препорачано писмо и испратница. Во случај, некоја од странките 

да не го прими барањето за поднесување на изјава, т.е. да се врати како недоставено, 

Дисциплинската комисија истото ќе го објави на  официјалната интернет страница на Федерацијата, 

со што ќе се смета дека е уредно доставено.  

Доставувањето на сите писмени документи во дисциплинската постапка (пријава, решение, барање 

и слично) од страна на Дисциплинската комисија, се врши преку пошта, со препорачано писмо и 

испратница. Во случај пратката да се врати како недоставена, Дисциплинската комисија може да ги 

објави истите на официјалната интернет страница на Федерацијата, со што се смета дека 

документацијата е уредно доставена со денот на објавувањето. 

Член 16 

Пријавата за отпочнување на дисциплинска постапка се поднесува до Дисциплинската комисија 

преку канцеларијата на Федерацијата и истата содржи: 

- Назив на органот до кој се доставува пријавата, 

- Име и презиме, односно назив на субјектот со основни информации за истиот, 

- Време, место и начин на извршување и опис на дисциплинскиот прекршок кој е направен, 

односно опис на материјалната штета која е направена, 



- Докази, и 

- Датум, назив, име и презиме и потпис на подносителот на пријавата за отпочнување на 

дисциплинска постапка. 

Член 17 

Дисциплинската комисија донесува решение за отворање на јавна расправа или отфрлање на 

пријавата, врз основа на доставената писмена пријава за дисциплински прекршок, доказите и 

писмената изјава од страна на Субјектот за кој е покрената пријавата.  

По исклучок, Дисциплинската комисија може да  повика лица од кои ќе се земат изјави или ќе 

обезбеди и други докази, со цел да се утврди целосната фактичката состојба. 

Член 18 

Со јавната расправа раководи претседателот на Дисциплинската комисија, односно претседателот 

на Управниот одбор во второстепена постапка. 

Расправата може да се одржи и во отсуство на субјектите и лицата кои се поканети, ако учесниците 

навремено не го најавиле своето отсуство. 

Член 19 

За текот на расправата се води записник во кој се внесуваат сите податоци од значење за 

донесување на решение.  

Кога се донесува одлука на Управниот одбор на Федерацијата, се води посебен записник за 

седницата и гласањето на истата. 

Во одлуката се наведува и износот на трошоците за дисциплинската постапка, како и субјектот на 

чиј товар се истите. 

Член 20 

Решението, односно одлуката за изречена дисциплинска казна се доставува во рок од 8 дена од 

денот на донесувањето, и тоа до субјектот против кој е завршена дисциплинска постапка, до 

подносителот на пријавата, на натпреварувачкиот орган, клубот, односно организацијата на која 

припаѓа и до канцеларијата на Федерацијата. 

Член 21 

Член на Дисциплинската комисија при водење на дисциплинска постапка ќе биде изземен ако: 

- прекршокот е извршен кон него или ако е лично инволвиран во случајот, 

- со субјектот кон кој се води дисциплинска постапка е во крвно сродство или друг сличен 

однос, кој ќе влијае за непристрасност при одлучувањето. 

Член 22 

Против решението на Дисциплинската комисија на Федерацијата може да се поднесе жалба  до 

Управниот одбор на Федерацијата, во рок од 8 дена од приемот на решението за истата.  



Одлуката која ја носи Управниот одбор на Федерацијата е конечна.  

Жалбата не го одлага извршувањето на дисциплинската казна.  

Ако на решението на Дисциплинската комисија жалба поднесе само субјектот кон кој е изречена, 

Управниот одбор на Федерацијата не може да му изрече потешка казна од казната која му е веќе 

изречена во првостепената постапка. 

Член 23 

Дисциплинскиот орган ја запира постапката по предметната пријава односно го ослободува од 

одговорност субјектот во следните случаи: 

- ако делото кое на пријавениот субјект му се става на товар не претставува дисциплински 

прекршок, 

- ако постојат околности кои ја исклучуваат одговорноста на субјектот,  

- ако се докаже дека субјектот не го сторил прекршокот и 

- ако настанало застарување на периодот за отпочнување дисциплинска постапка. 

Член 24 

Управниот одбор на Федерацијата е должен во рок од 30 дена од денот на приемот на жалбата 

изјавена против решението на Дисциплинската комисија да донесе соодветна одлука по истата. 

Член 25 

Дисциплинската комисија при изрекување на дисциплинска казна суспензија донесува писмена 

одлука. 

Суспензијата може да биде автоматска суспензија која може најдолго да трае 30 дена, а која 

настанува во случај кога субјектот е исклучен од натпревар или меч, доколку предизвика неред или 

конфликт или учествува во истиот. 

При изрекувањето на дисциплинската казна автоматска суспензија, Дисциплинската комисија не 

носи посебно решение,  делегатот на натпреварот на субјектот му ја соопштува одлуката, веднаш 

после исклучувањето односно носењето на одлуката за автоматска суспензија. 

Член 26 

Ако субјектот, не ја уплати парична казна определена во решението на Дисциплинската комисија 

во рокот предвиден во истото решение, настапува автоматска суспензија за истиот. 

Во овој случај, суспензијата трае до уплатата на паричната казна. 

Член 27 

За време на траењето на дисциплинската казна суспензија, субјектот нема да настапува на 

натпревари, ниту да врши било какви функции во рамките на надлежност на Федерацијата. 

Суспензијата престанува со одлука на Дисциплинската комисија. 

На одлуката за суспензија Субјектот нема право на жалба. 



Доколку на Субјектот од страна на Дисциплинската комисија му биде изречена времена казна, во 

истата се пресметува и времето поминато под суспензија. 

Член 28 

Решението за суспензија Дисциплинската комисија го доставува до субјектот во рок од 3 дена од 

приемот на пријавата за направен дисциплински прекршок. 

За изречената суспензија во рок од 3 дена се доставува информација до надлежните 

натпреварувачки органи на Федерацијата и организацијата чиј член е субјектот. 

 

6. МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ  

Член 29 

Сите субјекти во рамките на Федерацијата се должни да ја надоместат материјалната штета 

направена при правењето на дисциплинскиот прекршок. 

Ако материјалната штета е направена од страна на повеќе субјекти, секој од нив е должен да ја 

надомести материјалната штета која ја направил. 

Ако при одлучувањето не може да се утврди поединечна одговорност и удел во направената штета, 

субјектите ја надоместуваат материјалната штета во еднакви делови. 

Член 30 

За материјалната штета одлучува Дисциплинската комисија. 

Дисциплинската комисија во постапката за утврдување на материјална штета утврдува: 

- Постоење на штетата 

- Околностите под кои настанала. 

- Износ на штетата. 

- Име презиме или назив на субјектот кој ја направил штетата и 

- Висина на паушален износ на штетата доколку не е можно да се утврди нејзин точен износ. 

Висината на штетата се утврдува врз основ на пазарната вредност на материјалното добро. 

Член 31 

Сите одредби кои се однесуваат на утврдување на дисциплинска одговорност и изрекување на 

казни, соодветно се применуваат и при утврдување на материјална одговорност. 

 

 

 

 



7. ИЗВРШУВАЊЕ НА ДИСЦИПЛИНСКИ КАЗНИ 

Член 32 

Изречените дисциплински казни се извршуваат ако одлуката на Дисциплинскиот орган станала 

конечна. 

Член 33 

Паричната казна е извршена, доколку субјект во рок од 8 дена од денот на прием на конечната 

одлука, го уплати износот утврден како парична казна, на сметката на оштетениот субјект или 

Федерацијата. 

 

8. ЗАСТАРЕНОСТ НА ДИСЦИПЛИНСКАТА ПОСТАПКА 

Член 34 

Застареност на дисциплинска постапка настапува ако помине една година од денот кога е направен 

прекршокот. Не може да се започне водење на дисциплинска постапка, доколку настапила 

застареност. 

 

9. ТРОШОЦИ НА ДИСЦИПЛИНСКА ПОСТАПКА 

Член 35 

Трошоците на дисциплинската постапка паѓаат на товар на субјектот кај кој е утврдена одговорност 

за сторен прекршок или на товар на Федерацијата во случај на донесување на одлука дека кај 

субјектот нема одговорност. 

 

10. ЕВИДЕНЦИЈА НА ИЗРЕЧЕНИТЕ КАЗНИ 

Член 36 

Евиденција на изречените дисциплински казни води канцеларијата на Федерацијата во посебна 

Архивска книга за евиденција на изречените дисциплински казни. 

Евиденцијата содржи:  

- Реден број 

- Име на субјектот на кој му е изречена дисциплинска казна 

- Видот на определената дисциплинска казна  

- Датум на донесување на решението 

- Датум кога решението станува правосилно 

- Датум на завршување на казната 

- Име на дисциплинскиот орган кој ја изрекол казната 



- Датум и број на одлуката на второстепениот орган 

- Датум на завршување на второстепената одлука 

- Забелешки  

Член 37 

Дисциплинската комисија или Управниот одбор до Федерацијата доставуваат примерок од 

решението за изречената казна. 

 

11. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 38 

Овој Правилник влегува во сила со денот на неговото донесување. 

Правилникот се објавува на Огласна табла на Федерацијата и на официјалната интернет страница 

на Федерацијата. 

 

Скопје, 19.02.2020 година 

       Кикбокс Маитаи федерација на Македонија 

         Претседател, 

        м-р Дејан Митровски 


