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Врз основа на член 15 став 1 алинеја 1 и 8  од Статутот на Сојузот 

на здруженијата на пензионерите на Македонија ,Собранието на Сојузот 
на здруженијaта на пензионерите на Македонија,  на седницата одржана 
на 01 .11 2011 година, донесе 
 

 
 
 
 
 

              П Р А В И Л Н И К 
 

За работа на Комисијата за  арбитража на Сојузот на 
здруженијата на пензионерите на Македонија 

 
 
 
                       

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
 
        Со овој правилник се уредува организацијата, надлежноста, 
составот и начинот на работа на Комисијата за арбитража на Сојузот на 
здруженијата на пензионерите на Македонија (во натамошниот текст: 
Арбитража). 
 

Член 2 
 
        За споровите што произлегуваат од   работата на здруженијата-
членки на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија  (во 
натамошниот текст Сојузот), а со цел користење на пократок начин за 
нивно решавање, се формира  Арбитража. 
 
     Спорови за кои решава Арбитражата се: преминување на членови од 
едно во друго здружение и прашања од статусен карактер 
(присоединување, спојување,  поделба на здружение на пензионери во 
општина). 
 
     Покрај прашањата од став 1 на овој член,  Арбитражата може да 
решава и за спорови на предлог  на здружение на пензионери.  
                                               

Член 3 
 

        Арбитражата во својата работа е независна и непристрасна и ги 
застапува принципите на еднаквост, доверливост, ефикасност, 
транспарентност и правичност на странките. 
 
        Арбитражата  работи повремено. 
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Член 4 

 
         Сојузот  на здруженијата на пензионерите на Македонија  
обезбедува просторни и административно-технички услови за работа на 
Арбитражата. 
 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЈА И СОСТАВ НА АРБИТРАЖАТА 
 

Член 5 
 
        Арбитражата е составена од  5  членови . 
Арбитражата има претседател и потпретседател кои се бираат од своите 
редови. 
 

Член 6 
 

За работа на Арбитражата Извршниот одбор  избира Листа на  
арбитри. 

 
 Арбитрите за секој конкретен случај на арбитрирање се избираат 

од подносителите на барањето за Арбитража и тоа: по еден арбитер ,а 
третиот член, претседателот и потпретседателот ги избира Извршниот 
одбор на Сојузот. 
 

Член 7 
 
           Арбитрите се членови кои се стручни и компетентни  и можат да 
арбитрираат во случајот што е предмет на Арбитража. 
 

Член 8 
 

          При предлагање на одредено лице за арбитер тоа е должно да ја 
наведе околноста која може да ја  доведе во прашање  непристрасноста 
и независноста во работењето. 
 

 
 
НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА РАБОТА НА АРБИТРАЖАТА 
 
                                              Член 9 

 
Арбитражата се покренува со барање доставено до Сојузот за 

решавање на спорови со кои странките слободно располагаат и за кои 
не е пропишана исклучива надлежност на судовите во Република 
Македонија. 
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Во барањето од став 1 на овој член се изнесуваат факти 
поткрепени со исправи кои се важни за арбитражната постапка и тоа: 

 
- адресни податоци на странките; 
 
- факти поткрепени со исправи врз основа на кои се заснова 

барањето; 
 
          - наведување на  застапник  или советник, доколку странката 
одредила да ја застапува во спорот. 

 
Комисијата има право и во текот на постапката да бара и 

дополнителни докази. 
 

Член 10 
 
Арбитражата работи на седници и постапува рамноправно со 

странките во сите фази од постапката. 
 
Од работата на секоја седница се подготвува записник. 
 
Барањето со сите поднесоци и исправи се доставуваат до другaта 

странка на одговор. Одговорот треба да се даде во рок од 15 дена од 
добивањето на комплетното барање и другата странка е должна да даде 
одговор. 

 
Странките можат да именуваат застапник  или советник по свој 

избор. 
 
Имињата и адресите на тие лица странката мора писмено да ги 

достави непосредно до Арбитражата. Во барањето  странката е должна 
да наведе дали именувањето  се однесува на застапување или советник. 
Доколку нема таква ознака, ќе се смета дека именувањето се однесува 
на застапување.  

 
Член 11 

 
Во текот на работата  на  Арбитражата на секоја странка и се дава 

можност да ги изнесе своите факти,правни наоди,барања и гледишта. 
        
          Странкатa- учесник во постапката   може и од вештак да побара  
наод и мислење за факти кои се релевантни за решавање на случајот. 
Странката е должна на вештакот да му ги даде сите релевантни 
исправи,или да му овозможи пристап на вештакот  до релевантни 
исправи битни за утврдување на фактичкта состојба и донесување наод 
и мислење. 

 
Трошоците за вештакот од став 2 на овој член  ги поднесува 

странката што бара и наод и  мислење од вештак. 
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ФОРМА И СОДРЖИНА НА АРБИТРАЖНАТА ОДЛУКА 
 
                                            Член 12 
 
По утврдување на сите факти и околности битни за случајот што 

се арбитрира,Арбитражата донесува одлука или спогодба. 
 
Одлуката  е образложена со наводи и факти кои се од значење за 

нивното донесување, освен ако странките не се договорат дека 
образложение не е потребно. 

 
                                             Член 13 

 
        Одлуката  од член 12  на овој правилник се потпишува  од сите 
членови на Арбитражата и  се  доставува до странките. 
        Одлуката е   задолжителна за странките и тие  се должни да 
постапат по истата. 
 
 

ПОСТАПКА ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ И СПОГОДБЕНО 
РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ 

 
                       Член 14 

 
         Во текот на постапката странките може да се договорат да се 
поведе постапка за спогодбено решавање на спорот. 
 
         Ако спротивнaта страна се согласи со предлогот за постапка за 
спогодување , претседателот на Арбитражата може да  одреди еден 
арбитер за посредување,при што треба да се води сметка за неговата 
стручност и компетентност. 
 
                                                       Член 15 
 
         Посредникот ги испитува наводите и предлозите на странките, 
изготвува писмен предлог за спогодба и им го доставува на странките. 
 
         Ако странките склучат спогодба ,нејзината содржина се внесува во 
записник кој го потпишуваат странките и лицето што посредувало. 
 

                       Член 16 
 

Ако странките не успеале да се спогодат, се смета дека 
постапката за спогодба не успеала. 
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                        Член 17 
 
         Трошоците за членовите на Арбитражата се надоместуваат од 
подносителот на барањето  за Арбитража   согласно  акт на Извршниот 
одбор на Сојузот за секој конкретен случај при избор на арбитрите од 
член 5 став 1 на овој правилник. 
 
 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ  ОДРЕДБИ 

 
Член 18 

 
Барањата поднесени до денот на примената на овој правилник се 

решаваат согласно одредбите на овој правилник. 
 

                      Член 19 
 

Овој правилник влегува во сила од денот на донесувањето. 
 
 
 

 
Скопје, 1 Ноември 2011 година                                               СЗПМ                
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


