ПРАВИЛИК ЗА РАБОТЕЊЕТО НА СУДОТ НА ЧЕСТА НА
СТОПАНСКА КОМОРА ЗА ИНФОРМАТИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ МАСИТ –
СКОПЈЕ
(пречистен текст)
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
1.1. Со овој правилник се уредува начинот на работење на Судот на честа на Стопанската
Комора за Информатички и Комуникациски Технологии МАСИТ Скопје (Понатаму Суд на честа),
како и постапката и начинот на утврдување на неетичко постапување на член на Стопанската
Комора-МАСИТ, односно неетичко постапување на потенцијален член на МАСИТ со статус на
апликант за членство.
Член 2
2.1. Судот на честа се состои од најмалку 3 членови.
2.2. Судот на Честа има мандат од 3 (три) години и мандатот е неделив за сите членки.
2.3. Мандатот на Судот на Честа може да биде продолжен еднократно во случај на посебни
објективни околности како и за завршување на отпочнати постапки, но за период не подолг од
2 (две) години. Собранието на Стопанска Комора МАСИТ на годишното собрание одлучува за
еднократно продолжување на мандатот на Судот на Честа.
2.4 Посебни објективни околности за продолжување на мандатот на Судот на Честа:






неможност за избор на нов Судот на Честа,
недоволно кандидатури за избор,
потреба од континуирано постапување во тековн, започнати и незавршени постапки за
неетичко постапување
виша сила

2.5. Судот на честа е раководен од Претседател на Судот на честа.
2.6. Членовите на Судот на честа се ословуваат со називот Судија на Суд на честа на Комората
МАСИТ.
2.7. Судија на Судот на честа не може да биде земен на лична одговорност ниту може да
одговара за мислење изнесено во рамки на вршењето на својата работа, освен во случај на
сторено кривично дело согласно Кривичниот законик на РМ.
Член 3
3.1. Постапка пред судот на честа може да поведе Собранието на Комората МАСИТ, Управниот
одбор или член на Управниот одбор, Претседателот на Собранието на МАСИТ, како и најмалку
3 членки на Комората МАСИТ и било кој Судија на Судот на честа.
3.2. Постапката се поведува во рок од 7 дена од денот на пријавата.
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3.3. Судот на честа одлучува доколку на седницата присуствуваат сите 3 членови – Судии.
Доколку не постои можност за обезбедување на овој кворум, седницата се одлага за првиот
следен можен рок.
3.4. Седницата на Судот на честа не е јавна.
3.5. На седницата се води записник за кој е зaдолжен еден од вработените во извршната
канцеларија на МАСИТ.
Член 4
4.1. Функцијата на Судот на честа е:
- одлучувачка
- консултативна.

Член 5
5.1. Своите одлуки Судот на честа ги доставува до Управниот Одбор во вид на Препораки.
5.2. Препораките на Судот на честа не се задолжителни за УО, но прифатената препорака од УО
е задолжителна за учесниците во постапката пред Судот на честа.
Член 6
6.1. Против одлуката на УО донесена на основа прифатена препорака од Судот на честа,
дозволена е жалба до Претседателот на Собранието на Комората МАСИТ.
Член 7
7.1. Постапката пред судот на честа се поведува заради:
- утврдување на постоење на неетичко однесување на членка на Комората МАСИТ
- давање мислење за почитување на стандардите на етичко работење на кандидат за
член на МАСИТ.
Член 8
8.1. Судот на честа на прелиминарна седница решава дали да се поведе постапка за
утврдување на неетичко постапување.
8.2. Доколку Судот на честа утврди дека се исполнети формалните и фактичките претпоставки
за поведување на постапка за оценка за неетичко постапување на членка на МАСИТ , Судот на
честа веднаш ќе премине кон отворање на постапка за оценка.
8.3. Постапката за утврдување на неетичко постапување во Стопанска Комора - МАСИТ е итна и
од доверлив карактер.
8.4. Постапката се води без присуство на јавноста и со почитување на угледот и достоинството
на членката.
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II. БАРАЊЕ ЗА ПОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА
Член 9
9.1. Постапката за утврдување на неетичко постапување на член на Стопанска Комора-МАСИТ
се поведува по Барање на субјектите од член 3 став 1 од овој Правилник.
9.2. Во барањето од став 1 на овој член се наведуваат причините за основаноста за поведување
постапка за утврдување на неетичко постапување на член во Стопанска Комора - МАСИТ.
9.3. Со барањето се доставуваат и доказите на кои се заснова барањето.
Член 10
10.1. Барањето се доставува до Судот на честа на Стопанската Комора - МАСИТ кое се заведува
во Записникот и по него се оформува предмет.

III. ПРЕТХОДНА ПОСТАПКА
Член 12
12.1. Судот на честа го доставува барањето лично до членката против која истото е поднесено.
12.2. Членката може писмено да одговори на наводите во барањето или да даде усна изјава со
записник во рок од 8 дена од добивањето на барањето.
12.3. Членката против која е поднесено барање има право на бранител кој што самиот го
известува и го обезбедува за расправа.
12.4. Заедно со одговорот на барањето членката ги доставува сите докази со кои ги побива
наводите во барањето.
Член 13
13.1. Судот на честа прибавува податоци и докази што се од интерес за утврдување на
состојбата во врска со утврдување на неетичко постапување на член во Стопанска Комора МАСИТ.
Член 14
14.1. Врз основа на прибавените податоци и докази од член 9 од овој Правилник, Судот на
честа донесува одлука за поведување или неповедување на постапка за оценка на неетично
постапување на членка на Комората МАСИТ.

IV. ПОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА
Член 15
15.1. Доколку Судот на честа оцени дека постојат услови за поведување на постапка за
оценување на неетичко поведение, закажува седница на која расправа по барањето.
15.2. Одлуката од став 1 на овој член Судот на честа ја донесува со мнозинство гласови.

Бул. Партизански Одреди број 4
1000, Скопје, Македонија
www.masit.org.mk
contact@masit.org.mk

3

Член 16
16.1. Одлуката од член 11 од овој Правилник се доставува до подносителот на барањето и
членката, а Судот на честа предметот со сите списи му го предава на Управниот одбор.
Член 17
17.1. Судот на честа може времено да суспендира членка од членство во Стопанска Комора МАСИТ кога е поведена постапка за утврдување на одговорност на членка, согласно
Правилникот за прием во членство.
Член 18
18.1. На расправата се покануваат подносителот на барањето и членката.
18.2. Ако учесниците од став 1 на овој член кои се уредно поканети не дојдат, а изостанокот не
го оправдаат, расправата ќе се одржи.
Член 19
19.1. На расправата ќе се изведат доказите предложени од подносителот на барањето,
членката, како и доказите кои ги прибавила Комисијата.
19.2. Членката има право да се произнесе по сите докази изведени од расправата.
Член 20
20.1. За дејствијата преземени на расправата се составува записник.
20.2. Записникот го води лице што ќе го определи Судот на честа, од редот на извршната
канцеларија на Комората МАСИТ.
20.3. Записникот содржи: ден, час и место на одржување на расправата, членовите на Судот на
честа и лицето што го води записникот, имињата на присутните лица, изјавата на подносителот
на барањето, изјавата на членката односно неговиот бранител и доказите што се изведени.
20.4. Записникот го потпишуваат подносителот на барањето, членката или неговиот бранител,
членовите на Судот на честа и лицето што го води записникот.
20.5. Подносителот и судија на Судот на честа може да одреди целиот тек или дел на
расправата да се бележи стенографски, односно да се врши тонско снимање.
20.6. Стенографските белешки односно тонското снимање во рок од 24 часа ќе се преведат
писмено, прегледаат и приклучат кон записникот заедно со преписот од тонското снимање.
Член 21
21.1. Судот на честа во рок од 3 дена по завршувањето на расправата поднесува извештај за
констатираната состојба и дава предлог до УО да донесе одлука:
- за запирање на постапката;
- за опоменување на членката за неетичко поведение
- за исклучување од Стопанската Комoра МАСИТ
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Член 22
22.1. Извештајот треба да ги содржи сите списи и акти што во текот на постапката Комисијата ги
имала на располагање, изјаснувањето на членката, опис на спроведените дејствија, како и
образложен предлог за одлучување на Судот на честа.

V. ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКИ
Член 23
23.1 УО, врз основа на извештајот и расправа на седница на Судот на честа, може:
- да ја запре постапката поради непостоење на формални претпоставки или поради
повлекување на барањето
- да ја опомене членката
- да ја исклучи членката на МАСИТ
Член 24
24.1. УО, со Одлука донесена на основа Статутот на Стопанката Комора МАСИТ и на основа
Правилникот за работа на УО, ќе му предложи на Собранието на МАСИТ да верификува
исклучување од членството на МАСИТ на членката за која е констатирано неетичко
постапување.
Член 25
25.1. Одлуката се изготвува во писмена форма во рок од 3 дена од денот на донесувањето.
25.2. Примерок од Одлука се доставува до членката, неговиот бранител, на поднесителот на
барањето и на Претседателот на собранието.
Член 26
26.1. Против решението на УО за исклучување на членка, членката има право на жалба до
Претседателот на Стопанската Комора МАСИТ, во рок од 8 дена од приемот на Одлуката.

VI. ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ
Член 27
27.1. Изменувањето и дополнувањето на овој Правилник се врши на начин и во постапка што
важи и за негово донесување.
Член 28
28.1. Овој Правилник влегува во сила со денот на неговото донесување.

Скопје, 30.03.2015
Претседател на Собрание на МАСИТ,
______________________
Драган Чепујноски
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