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Врз основа на член 23 од Законот за здруженија и фондаци (Службен весник на Република 
Македонија бр. 52/2010 и бр. 135/2011) и врз основа на член 22 од Статутот на Македонското 
Актуарско Зружение Актуар, Собранието на Македонското Актуарско Здружение Актуар на 
редовната седници одржана на 24.03.2015 година донесе: 
 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ДИСЦИПЛИНСКА ПОСТАПКА 

 

I. ВОВЕДНИ ОДРЕДБИ  

Член 1 

Со овој Правилник за дисциплинска постапка на Македонското Актуарско Здружение “Актуар” 

(во натамошниот текст: Здружение), се дефинира начинот на спроведување на дисциплинска 

постапка, односно се одредуваат казни и мерки за членовите на Здружението  кои ќе направат 

дисциплински прекршок во смисла на овој правилник.  

Член 2 

Дисциплинска постапка согласно одредбите на овој правилник може да се спроведува за 

редовните,  придружните и почесните членови на Здужението.  

 

II. КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ДИСЦИПЛИНСКА ПОСТАПКА  

Член 3 

Дисциплинска постапка против член на Здружението спроведува Комисија за спроведување на  

дисциплинска постапка.  

Член 4 

Комисијата е составена од 3 редовни члена на Здружението. Комисијата се избира од страна на 

Извршниот орган на Здружението.  

Член 5 

Комисијата се избира за период од две години на редовно годишно собрание на Здружението. 

Мандатот на Комисијата трае до изборот на новата Комисија, а во случај на дисциплинска 

постапка во текот на одржување на редовна седница, старата комисија ја завршува 

дисциплинската постапка која е во тек. По исклучок на претходното, мандатот на еден или 

повеќе членови на Комисијата може да трае и пократко доколку членот, односно членовите на 

Комисијата не се придржуваат до одредбите од овој Правилник 
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Член 6 

Комисијата избира свој претседател со мнозинство на гласови, кој по потреба и на начин 

пропишан со овој Правилник поднесува извештај за работата на Комисијата. Претседателот на 

Здружението не може да биде претседател на Комисијата.  

Член 7 

Комисијата поднесува извештај за работата најмалку еднаш годишно, на седницата на 

Собранието.  

Член 8 

Член на Комисијата не може да учествува во работата на Комисијата (односно се иззема) 

доколку: 

- е оштетен со постапката поради која е поднесена тужба; 

- е лице против кое се води постапка; 

- на членот против кој се води постапка е: бранител, тужител, оштетен, или е негов 

законски застапник или полномошник, брачен другар или роднина во прва линија до 

било кој степен, а во странична линија до четврти степен; или 

- постојат околности кои будат сомневање во неговата непристраност.  

Член 9 

Изземање може да побара член на Здружението против кој се покренува дисциплинска 

постапка, подносител на предлогот за покренување дисциплинска постапка и член на 

Комисијата.  

Член 10 

Член на Комисијата веднаш кога ќе дознае дека постои причина за негово изземање должен е 

да прекине со секоја работа на тој предмет и за тоа да го  извести претседателот на Комисијата 

и претседателот на Здружението.  

Член 11 

За барањето за изземање одлучува Извршниот Орган на Здружението. Во донесување одлука 

за изземање не може да  учествува лицето кое се иззема. Извршниот орган назначува нов член 

само за таа постапка. 

 

III. ТУЖБА И ОДЛУКА ЗА ПОКРЕНУВАЊЕ НА  ПОСТАПКА  

Член 12 

Дисциплинска постапка може да се покрене против секој член на Здружението.  
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Член 13 

Дисциплинска постапка покренува Комисијата врз основа на тужба испратена во писмена 

форма, потпишана и доставена преку препорачана пратка на адреса на Здружението. Тужбата 

мора да содржи:  

- име и презиме на лицето на кое се однесува тужбата; 

- опис на постапката поради која се поднесува тужбата; 

- доказни средства доколку подносителот на тужбата располага со нив. 

Член 14 

Тужба може да поднесе секое лице кое има сознание за направен прекршок на начелата на 

професионалното  или етичкото однесување на член на здружението или некој друг пропуст.  

Член 15 

Комисијата во рок од 15 дена од примањето на тужбата, го известува членот на Здружението  

против кого е покрената тужбата и го повикува пред Комисијата да го изнесе својот коментар 

на тужбата. Ако членот во рок од 15 дена не и се обрати на Комисијата, ќе се смета дека не сака 

да ја коментира тужбата. 

Член 16 

(1) Комисијата покренува дисциплинска постапка во случај кога врз основа на доставените 

забелешки оцени дека делото кое е предмет на тужба е прекршок во смисла на член 17 од овој 

правилник . 

(2) Доколку  Комисијата врз основа на доставените  податоци оцени дека не би можело да  

дојде до дисциплински прекршок од член 17, тужбата се одбива како неоснована и не се 

покренува дисциплинска постапка. 

(3) Комисијата во рок од 45 дена од примањето на тужбата донесува одлука дали ќе 

покрене дисциплинска постапка. За својата одлука со соодветно образложение, Комисијата го 

известува подносителот на тужбата и членот против кој е покрената тужбата. 

Член 17 

За дисциплински прекршок се смета:  

- прекршок на Кодексот на однесување на Здружението, Статутот на Здружението и 

останатите релевантни норми на однесување и/или етички принципи; 

- искористување на Здружението поради стекнување материјална и друга корист без 

согласност на надлежните органи на Здружението; 

- некоректен однос према членовите на Здружението, странките, работодавците како и 

членовите на меѓународните организации чии член е Здружението;  

- активност  која му штети на угледот на Здружението и професијата;  

- злоупотреба на правата и должностите во органите на Здружението; 
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- неплаќање на  членарина;  

- доколку членот не се едуцира континуирано и не го следи напредокот во актуарската 

професија и пракса. 

Член 18 

Актуарот прави прекршок, ако својата работа не ја извршува стручно и етички совесно.  

 

Член 19 

Материјална одговорност на членот постои доколку прекршокот е направен на штета на 

Здружението.  

IV. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ДИСЦИПЛИНСКА ПОСТАПКА И ЖАЛБА 

Член 20 

Претседателот на Комисијата свикува расправа во рок од 30 дена од денот на донесување на 

одлуката за покренување на постапка, и за истото ги известува членовите на Комисијата, 

подносителот на тужбата и членот против кој тужбата е поднесена, со напомена на право на 

ангажирање на бранител во постапката.  

Член 21 

(1) Најдоцна 8 дена пред одржување на расправата, Комисијата писмено известува за 

местото и времето на одржување на седницата. 

(2) Комисијата мора да го предупреди членот против кој е покрената тужбата дека 

дисциплинската постапка ќе биде одржана и без негово присуство, освен доколку отсуството е 

оправдано, за што тужениот треба да достави писмена потврда. 

Член 22 

Комисијата заседава во полн состав. За текот на седницата се води записник, кој го 

потпишуваат сите членови на Комисијата кои се присутни на седницата.  

Член 23 

Комисијата има право и должност да ги бара сите докази релевантни за оцена на тужбата и 

донесување одлука.  

Член 24 

Спротиставените страни во постапката имаат право и должност да ги достават сите релевантни 

докази кои ги поседуваат во рок од 30 дена од примањето на барањето на Комисијата, 

доставено со препорачана пратка.  
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Член 25 

Во постапката се применува овој правилник. Комисијата е должна вистинито и во потполност 

да ги утврди фактите, совесно да го оцени секој доказ поединечно и во врска со останатите 

докази, а потоа врз основа на таквите оцени да изведе закучок дали тужбата е основана.  

Член 26 

Комисијата може да донесе одлука за:  

- запирање на  постапката доколку утврди дека делото кое е предмет на тужба не е 

прекршок во смисла на овој правилник, дека постојат околности кои ја исклучуваат 

одговорноста, дека нема докази дека членот е основано осомничен за направениот 

прекршок; 

- одговорноста на членот и одреди дисциплинска мерка; 

- ослободување од одговорноста, ако се утврди дека членот  не направил прекршок или 

дека нема доволно докази дека прекршокот е направен; 

- одбивање на тужбата, ака подносителот на тужбата ја повлече тужбата или  случајот 

застари; 

- за материјална одговорност на членот и обврска за надомест на штетата.  

Член 27 

Комисијата донесува одлука со мнозинство на гласови на затворена седница на која се 

присутни само членовите на Комисијата.  

Член 28 

Комисијата мора да ја заврши постапката во рок од 60 дена од денот на прибирање на  сите 

докази.  

Член 29 

Комисијата доставува потпишана одлука со препорачана пратка до членот против кој се води 

постапка и на подносителот на тужбата, Управиот орган и Надзорниот одбор на Здружението , 

најдоцна 15 дена од денот на донесување на  одлуката. Одлуката заедно со образложение на 

истата треба да биде потпишана од сите членови на Комисијата кои учествувале во 

дисциплинската постапка. 

Член 30 

На одлуката на Комисијата незадоволната страна има право на поднесување на  жалба во  

писмена форма во рок од 15 дена од примање на одлуката. Жалбата треба да се достави со 

препорачано писмо до адресата на Здружението. 

Член 31 

Жалбата ја разгледува и одлука по поднесената жалба донесува Собранието на Здружението, 

со мнозинство гласови во рок од 45 дена од примањето на жалбата. Одлука по поднесената 
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жалба, во писмена форма и потпишана, се доставува на двете страни во постапката, во рок од 

15 дена од денот на донесување на  одлуката по поднесената жалба.  

Член 32 

Членот ја  прифаќа било која пресуда или одлука по поднесената жалба.  

Член 33 

Одлуката по поднесената жалба е конечна.  

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ  

Член 34 

Зависно од проценетиот степен на прекршокот Комисијата може: 

- да одреди опомена; 

- да наложи дополнително усовршување; 

- да одреди опомена пред исклучување од Здружението; 

- да предложи на Собранието исклучување од членство во Здружението.  

Член 35 

При утврдување на дисциплинска мерка Комисијата ги зема предвид сите околности околу и во 

врска со направениот прекршок (значењето на прекршокот, мотивите, настапот на  штетните 

последици и сл.).  

Член 36 

Мерка предлог за исклучување се одредува во случај на повторување на прекршокот или 

правење на некој друг прекршок, доколку веќе претходно е одредена опомена. Исклучително, 

мерка предлог за  исклучување без претходна опомена се одредува за особено тешки 

прекршоци.  

Член 37 

Одредувањето дисциплински мерки се евидентира во евиденцијата на Здружението, а сите 

материјали за дисциплинските постапки трајно се чуваат во архивата на Здружението.  

Член 38 

Изречените дисциплински мерки Комисијата ги наведува во својот годишен извештај на 

седницата на Собрание на Здружението. 

Член 39 

Покренување на дисциплинска постапка застарува во рок од една година од денот на 

сознанието за правење на прекршокот, а водењето на дисциплинска постапка застарува во рок 

од две години од правење на прекршокот.  




