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Скопје, Фебруари 2021 година 



 

 

Врз основа на член 33 од Статутот на Националната Боксерската федерација на Репубвлика Северна 

Македонија, Собранието на Националната боксерската федерација на седницата одржана на ден 

26.02.2021 год., го усвои следниот дисциплински правилник. 

 

 

ДИСЦИПЛИНСКИ ПРАВИЛНИК 

 

 

I.ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
 

 

Член 1. 

Дисциплинскиот правилник на Националната Боксерската федерација (во  понатамошниот текст НБФ) 

ги пропишува мерките и постапката за казнување на членовите на Федерацијата (клубовите и 

поединците) кои ќе ги прекршат одредбите од Статутот и преостанатите нормативни акти на НБФ, 

Олимписки Комитет на Северна Македонија (ОКСМ) и Европската и Светската боксерска федерација 

(ЕУБК) (АИБА) или на некој друг начин му штетат на угледот на боксерскиот спорт. 

 

Член 2. 

Целта на дисциплинското казнување е превентивна – спречување на членовите на НБФ и поединци да 

сторуваат прекршоци, и воспитна – да се влијае на свеста на сторителите на прекршоците да ја 

разберат неприфатливоста на непримерното однесување. 

 

Член 3. 

Непознавањето на Статутот и преостанатите нормативни акти од член 1 од овој Правилник сторителот 

не го ослободува од одговорност. 

 

Член 4. 

Поттикнување  и помагање при извршување на прекршокот е исто така казниво. 

 

Член 5. 

При одмерување на казната се земаат во предвид сите околности кои влијаат на намалување 

(олеснителните околности) и зголемување на казната (отежнувачките околности), особено тежината на 

сторениот прекршок и неговите последици, степен на одговорноста на извршителот на прекршокот, 

причините поради кои е сторен прекршокот, околности под кои е сторен прекршокот, поранешното 

однесување на сторителот и неговото однесување по сторениот прекршок. 

Прекршокот сторен на меѓународното натпреварување во државата или во странство секогаш ќе биде 

отежнувачка околност.  

Доколку сторителот е помлад, посебно внимание треба да се насочи кон олеснителните околности. 

 

Член 6. 

Постапката против прекршителот не може да се покрене доколку пријавата против него е поднесена 

после 60 (шеесет) дена од дознавањето за сторениот прекршок. 

 

Член 7. 

Никој не може да биде казнет, а претходно да не биде сослушан. 

Сторителот на прекршокот ќе се смета за сослушан доколку на барање на надлежниот орган достави 

писмена изјава за настанот. 

Доколку сторителот на прекршокот, на барањето на надлежниот орган не достави писмена изјава, не 

пристапи или одбие да дојде на закажаното сослушување, ќе се смета дека е сослушан. 

 

Член 8 

Исклучување од натпреварувањето резултира со суспензија и дисциплинска постапка. 
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II. ДИСЦИПЛИНСКИ КАЗНИ 

 

Член 9 

Дисциплински казни се: 
 

1.За клубовите и општинските боксерски сојузи: 

1.1. Парична казна 

1.2.Забрана за настап на одредено време на сите официјални, неофицијални натпреварувања во 

државата  и во странство. 

1.3.Исклучување од членството на НБФ. 

 

2.За поединци – службени лица на НБФ и здруженија на клубови (овластени лица, носители на 

функции во работните тела, судии, лекари, тренери, делегати и други) и натпреварувачите од 

клубовите: 

 2.1.Укор или Јавна опомена 

 2.2.Парична казна 

 2.3.Забрана за настап на одредено време во боксот. 

 2.4.Забрана за извршување на должности и функција на одредено време во боксот. 

 2.5.Доживотна забрана за натпреварување во бокс. 

2.6.Доживотна забрана за извршување на должности и функција во боксот. 

 

Член 10. 

За истиот прекршок може во состав на забраната за настап, односно натпреварување или вршење на 

должност или дејност на одредено време во боксот, да се изрече и парична казна како споредна казна. 

Висина на паричната казна за физичко лице изнесува од 50 (педесет) до 1.000 (илјада), а за правно 

лице од 250 (двестеипедесет) до 10.000 (десетилјади) евра во денарска противвредност. 

 

Член 11. 

Казна забрана за настап на одредено време за клубовите изнесуваат од 3 (три) месеци до 1 (една) 

година, а за поединци од 3 (три) месеци до 4 (четири) години. 

 

Член 12 

Казната забрана за извршување на дејност и функција на одредено време во боксот изнесува од 3 (три) 

месеци до 5 (пет) години. 

 

Член 13. 

Паричната казна мора да се плати во рок од 8 (осум) дена од правосилноста на одлуката за казнување 

на жиро сметката на НБФ. Во случај на неплаќање на казната во наведениот рок, следи автоматска 

суспензија на прекршителот, а тоа воедно е прекршок на кој му следи ново казнување. 

 

Член 14. 

Правосилните одлуки за казна се впишуваат во регистарот на казни кои ги води секретарот на НБФ 

. 

 

III. ПРЕКРШОЦИ 

 

Член 15. 

Поттикнување на член на клубот да бојкотира натпреварување (не започнува или пак го напушти 

натпреварувањето), се казнува со: 

- Забрана на настап и извршување на должност или функција во боксот од 6 (шест) месеци до 

2 (две) години 

- И парична казна во износ од 50 (педесет) до 500 (петстотини) евра во денарска 

противредност. 



 

 

3. 

Обидот е казнив. 

Клубот кој ќе одбие да настапи или пак го напушти натпреварувањето се казнува со: 

- Забрана на настап во времетраење од 1 (една) година  

- И парична казна во износ од 500 (петстотини) евра во денарска противвредност. 

 

Член 16. 

Неоправданото недоаѓање на натпреварувач–боксер, функционер, лекар, судија или тренер на 

официјално натпреварување на кое е пријавен или делегиран, неоправданото недоаѓање на 

натпреварувач, тренер и селектор на припреми на репрезентацијата како и недавање на одговор за 

учество во работата со репрезентацијата се казнува со: 

- Забрана за натпреварување и извршување на должност и дејност во боксот од 3 (три) месеци 

до 2 (две) години. 

- Парична казна од 50 (педесет) до 500 (петстотини) евра во денарска противвредност. 

 

Член 17. 

Тој што за време на припреми, семинар, натпреварување или состанок, пред, за време или по 

завршување на истите, физички нападне или искажува одредени закани дека физички ќе нападне друг 

натпреварувач, судија, тренер, делегат или некое друго лице, ќе се казни со: 

- забрана за натпреварување во боксот од 6 (шест) месеци до 4 (четири) години. 

- Забрана на вршење на дејности и фунцикја во боксот од 6 (шест) месеци до 5 (пет) години. 

- И парична казна во износ од 50 (педесет) до 500 (петстотини) евра во денарска 

противвредност. 

Обидот е казнив. 

Доколку сторителот на прекршокот потешко го повреди нападнатиот ќе се изрече доживотна забрана 

за натпреваување и извршување на должност и функција во боксот. 

 

Член 18. 

1.Недоличното однесување на малолетните спортисти (кршење на судиските и натпреварувачките 

правила, недоличните гестикуации, пцуење, расправија, кавга и слично) ќе се казни со: 

- Укор или Опомена, 

Доколку го повтори истото, 

- Забрана за натпреварување во боксот од 3 (три) месеци до 1 (една) година. 

 

2.Недоличното однесувае на полнолетните учесници во боксот ќе се казни со: 

- Забрана за натпреварување и вршење на должност и функција во боксот од 3 (три) месеци до 2 

(две) години. 

- Парична казна во износ од 50 (педесет) до 500 (петстотини) евра во денарска противвредност. 

 

Член 19. 

Навредување, клеветење и ширење на невистини за НБФ, својот или друг клуб, член (натпреварувач, 

тренер, судија, делегат, спортски работник) на својот или друг клуб, за органите, комисијата на НБФ е 

прекршок за кој ќе се изрече следната казна: 

- Забрана за натпреварување и извршување на должности и фунција во боксот од 6 (шест) 

месеци до 4 (четири) години. 

- Парична казна од 150 (стоипедесет) до 500 (петстотини) евра во денарска противвредност. 

 

Член 20. 

Поднесување на неточни податоци во пријавите за регистрација на клубовите и членовите, пријавите 

за натпреварување и преостанатите документи кои се доставуваат до НБФ или другите оргазницации и 

државните тела, ќе се казни со  

- Парична казна од 50 (педесет) до 500 (петстотини) евра. 

За повторен прекршок, 

- Парична казна од 150 (стоипедесет) до 1.500 (илјадаипетстотини) евра. 
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Член 21. 

За кршење и нарушување на системот на натпреварување и преостанатите релевантни пропусти во 

организацијата на натпреварувањето на клубовите организаторите ќе се казнат со: 

- Парична казна од 50 (педесет) до 1000 (илјада) евра во денарска противвредност. 

 

Член 22. 

Користење и давање на недозволени стимулативни средства ќе се казни со: 

- Забрана за натпреварување и извршување на должности и функција во боксот од 1 (една) до 

4 (четири) години. 

- Парична казна од 150 (стоипедесет) до 1000 (илјада) евра. 

За повторен ист прекршок, 

- Доживотна забрана за натпреварување и извршување на должности и фунција во боксот. 

 

Член 23. 

Ќе се казни клубот чиј член не се придржува до одлуката за казнување и санкцијата: 

- Забрана за настап од 6 (шест) месеци до 1 (една) година. 

- И парична казна од 500 (петстотини) до 1.500 (илјадаипетстотини) евра. 

Секое однесување кое не е изречно предвидено со овој Правилник како прекршок, а претставува 

повреда на Статутот и другите нормативни акти од член 1 од овој Правилник или ја преминува 

рамката на вообичаените и допуштените општествени и спортски активности, ќе се казни со казна која 

е предвидена за сличен прекршок. 

 

 

IV. ДИСЦИПЛИНСКИ ОРГАНИ 

 

Член 24. 

Дисциплински органи на НБФ се: 

 1.Дисциплинска комисија 

 2.Управен одбор 

 3.Собрание 

Член 25. 

Дисциплинска комисија е првостепен дисциплински орган. 

Доколку е поднесена жалба во втор степен одлучува Управниот одбор. 

Одлука на второстепениот орган е конечна. 

Собранието само во исклучителни околности, во случај на исклучување на клуб од НБФ или 

доживотна забрана за натпреварување и извршување на должности и функција во боксот одлучува во 

трет степен. 

 

 

V. ДИСЦИПЛИНСКА ПОСТАПКА 

 

Член 26. 

Дисциплинска постапка може да се поведе: 

1.Врз основа на пријава на орган или член на некој орган на НБФ, 

2.Врз основа на пријава на оштетниот и неговиот клуб, 

3.По службена должност. 

 

Член 27. 

Дисциплинскиот орган е обврзан да покрене постапка секогаш доколку е извршен некој од 

прекршоците предвидени со овој Правилник.  

Дисциплинската постапка мора да се поведе во рок од 30 (триесет) дена по приемот на пријавата за 

што се известува извршителот во писмена форма. 
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Член 28. 

Дисциплинската постапка во прв степен мора да биде завршена во рок од 60 (шеесет) дена, сметајќи од 

денот на приемот на пријавата. 

Доколку во предвидениот рок постапката не биде завршеа, ќе се смета за отфрлена, а подносителот на 

пријавата има право на жалба до второстепениот орган. 

 

Член 29. 

Во дисциплинската постапка се сослушуваат сторителот на прекршокот и сведоците доколку е тоа 

потребно. 

 

Член 30. 

Кога Дисциплинската комисија ќе утврди дека нема основ за покренување на дисциплинска постапка, 

ќе донесе одлука за отфрлање на пријавата, и за тоа, со образложение во писмена форма, ќе го извести 

подносителот на пријавата.  

Против одлуката за отфрлање на пријавата подносителот има право на жалба до второстепениот орган. 

 

Член 31. 

Суспензија или Автоматска суспензија на клуб или поединец може да биде изречена: 

1. Врз основа на член 16,17,18,19,20,21 и 22 од овој  Правилник. 

2. Врз основа на одлука на УО на НБФ. 

3. Врз основа на одлука на Дисциплинската комисија 

4. Врз основа на одлука на другите органи предвидени во актите на НБФ 

 

Член 32. 

Суспензијата трае се до заврпување на дисциплинската постапка. 

Суспенијата се изрекува и поради недоаѓање на сторителот на прекршокот на сослушување и 

недоставување на писмена изјава на прекршителот до надлежниот орган на НБФ. 

Времето поминато под суспензија се пресметува во казната, освен во случај кога суспензијата следи 

поради неоправдано недоаѓање на сослушување. 

 

Член 33. 

Доколку сторителот на прекршокот е суспендиран, после првата покана не достави писмена изјава или 

не дојде на сослушување, а недоаѓањето не е оправдано, казната ќе се изрече врз основа на доказите со 

кои располага надлежниот орган. 

 

Член 34. 

Трошоците на дисциплинската постапка ги сноси сторителот на прекршокот, доколку за прекршокот 

се изрече прекршочна санкција.  

Во случај на отфрлање на пријавата, постапката или ослободување од дисциплинската постапка, 

трошоците ќе ги сноси НБФ. 

Дисциплинскиот орган во својата одлука мора да назначи кој е обврзан да ги сноси трошоците и во кој 

износ. 

 

Член 35. 

Во одлуката на Дисциплинската комисија мора да се наведе опис на прекршокот, казната, ден од кој 

тече казната, образложение и поука за правниот лек. 

 

Член 36. 

Дисциплинската комисија е должна да достави одлука за казна во писмена форма на извршителот на 

прекршокот во рок од  15 (петнаесет) дена од денот на изрекување на казната. 

Казната не може да тече пред доставување на одлуката доколку не и претходи суспензија која се 

засметува во казната. 
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VI. ЖАЛБЕНА ПОСТАПКА 

 

Член 37. 

Против одлуката за казната може да се поднесе жалба во рок од 8 (осум) дена од денот на достава на 

одлуката. 

Жалбата која не е поднесена во предвидениот рок, надлежниот орган ќе ја отфрли како 

неблаговремена. 

Жалба против одлуката за суспензија не е дозволена. 

Жалбата не го одлага извршувањето на казната. 

 

Член 38. 

Жалба може да поднесат: 

1.Казнетиот (поединец или надлежен орган на клубот) 

2. Подносителот на пријавата 

Член 39. 

Дисциплинсикиот орган во втор степен решавајќи по жалбата може да одлучи: 

1.Жалбата да ја отфрли како ненавремена, недопуштена или поднесена од неовластено лице. 

2.Жалбата да ја усвои, одлуката да ја укине, и предметот да го врати на дисциплинскиот орган 

на првиот степен на повторна постапка. 

3.Жалбата да ја усвои, одлуката да ја преиначи така што казната ќе ја зголеми или намали, или 

пак ќе го ослободи извршителот од дисциплинска одговорност. 

4.Жалбата ја одбие и ја потврди одлуката на првостепениот орган. 

 

Член 40. 

Казната не може да се зголеми, доколку се жалел само казнетиот, односно да се намали, доколку само 

се жалел подносителот на пријавата. 

Дисциплинскиот орган од втор степен, мора својата одлука да ја донесе во рок од 45 (четириесетипет) 

дена.  

Доколку дисциплинскиот орган од втор степен не донесе одлука од претходниот став, ќе се смета дека 

жалбата е усвоена. 

 

Член 41. 

Дисциплинската постапка може да се повтори: 

1. Доколку се утврди дека правосилната одлука е заснована на лажни докази. 

2. Доколку се сознае за нови факти или нови докази врз основа на кои би можела да биде 

донесена друга одлука доколку тие факти и докази би биле изнесени во претходната 

постапка. 

 

Член 42. 

Предлогот за повторување на постапката може да го поднесат сите лица и органи од членот 37 став 1 

од овој Правилник во рок од година дена од врачување на правосилната одлука. 

Во истиот рок и дисциплинскиот орган кој ја изрекол казната во прв степен, може да ја повтори 

постапката по службена должност доколку се исполнети условите од член 40 од овој Правилник. 

Предлогот за повторување на постапката не го одлага извршувањето на казната. 

 

Член 43. 

Предлогот за повторување на постапката се поднесува до Дисциплинскиот орган кој ја изрекол казната 

во прв степен.  

Доколку тој орган утврди дека предлогот за повторување на постапка е основан, ќе поведе нова 

постапка и ќе донесе нова одлука која за казнениот сторител не може да биде понеповолна од 

претходната одлука. 

Против одлуката за предлогот за повторување на постапка, подносителот има право на жалба до 

второстепениот дисциплински орган во рок од 8 (осум) дена од прием на одлуката. 



 

 

 

              7. 

 

Член 44. 

Кога е очигледно дека изречената казна имала полно воспитно делување, а казнениот издржал 

најмалку половина од казната, може да поднесе молба за вонредно ублажување на казната. 

Молбата се поднесува до Дисциплинскиот орган кој во прв степен ја изрекол казната, кој целиот свој 

предмет со својот предлог го доставува на одлучување на второстепениот дисциплински орган. 

Доколку второстепениот дисциплински орган утврди дека молбата е основана, може да донесе одлука 

за ублажување или ослободување од понатамошното извршување на казната. 

Против одлуката за молбата за вонредно ублажување на казната не е допуштена жалба. 

Молбата може да се повтори по истекот на година дена од донесување на одлуката за одбивање на 

првата молба. 

 

 

VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

 

Член 45. 

Толкувањето на овој Правилник го дава Управниот одбор на Националната Боксерската федерација. 

 

Член 46. 

Овој Правилник стапува на сила со денот на неговото прогласување а ќе се применува од денот на 

достава на членовите на федерацијата. 

 

 

 

 

Бр. 03-0302/17/3 

Скопје, 26.02.2021 година 

 

 

 

         Национална Боксерска Федерација 

                   Претседател   

          Примислав Димовски 

 


