
Врз основа на член 35 од Стаутот на Кинолошкиот Сојуз на Република 
Македонија, Извршниот одбор на состанокот одржан на ден 03.04.2019 година 
донесе:  

  
  

П Р А В И Л Н И К  
Начинот и постапката за утврдување на дисциплинска и материјална  

одговорност  
  

(пречистен текст)  
 
 

Со овој Правилник поблиску се уредуваат начинот на работењето на Дисциплински 
суд на Кинолошки сојуз на Република Македонија, а особено: начинот на остварување  
на правата и должностите на членовите и на претседателот на Дисциплински 
суд, начинот и постапката за донесување на одлуките на Дисциплински 
суд, начинот на водење на записниците од одржани седници, нивна евиденција, чување на зап
исниците, одлуките и другите материјали од седницата на Дисциплински 
суд, како и други прашања од значење за работата на Дисциплински суд.  
 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

член 1  
  

1. Со овој Правилник  се определуваат и уредуваат:  
 Учесниците во кинологијата;  
 Однесувањето на учесниците во кинологијата;  
 Дисциплинските престапи на учесниците во кинологијата;  
 Дисциплинските мерки за сторените престапи на учесниците во 

кинологијата;  
 Начинот на поведување и водење на постапка за утврдување на 

дисциплинска и материјална одговорност;    
 Рокови на застареност за поведување и водење на постапката и рокови 

на застареност за извршување на мерките;  
 Други прашања, кои се од значење за утврдување на обврските и 

одговорностите на учесниците во кинологијата.  
  

член 2  
  

1. Учесници во кинологијата се:  
 Членовите на органите (телата) на Кинолошкиот сојуз;  
 Членовите на органите (телата) на Кинолошките друштва и Кинолошките 
клубови, како и на сите нивни членови;  
 Кинолошките судии, стажанти и приправници;   
 Водичите на кучиња без разлика дали на одредена манифестација имаат 
активно учество или не;  
 Сопствениците на кучиња без разлика дали на одредена манифестација имаат 
активно учество или не.  



  
член 3  

  
1. Одредбите од овој Правилник подеднакво се однесуваат на сите учесници во 

кинологијата наброени во член 2 од овој Правилник.  
2. Правилникот е јавен и достапен во просториите на Кинолошкиот Сојуз на 

Република Македонија, како и на веб страницата на Кинолошкиот Сојуз на Република 
Македонија.   

3. Непознавањето на одредбите на овој Правилник не ги ослободува од 
одговорноста учесниците во кинологијата кои сториле дисциплински престап.  

  
Член 4  

  
1. Учесниците во кинологијата се должни да се однесуваат совесно, чесно, 

коректно, со висок степен на етичност, согласно позитивните законски прописи и 
одредбите на нормативните акти на Кинолошкиот Сојуз на Република Македонија и 
законите на Република Македонија. 

  
член 5  

  
1. Учесниците во кинологијата за своето однесување и своите постапки 

се лично одговорни, дисциплински и материјално.      
  

Член 6  
1. Кинолошките друштва и Кинолошките расови клубови се должни да 

донесат свои Правилници за начинот и постапката за утврдување на дисциплинска и 
материјална одговорност  и да ги усогласат со овој Правилник.  
  

  
ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕСТАПИ  

  
член 7  

  
1. Дисциплински престап може да биде сторен од сите учесници во кинологијата.  
2. Доколку во текот на водењето на дисциплинската постапка се утврди или се 

покаже основано сомневање, за сторено кривично дело или дело за кое се надлежни 
органите на Република Македонија, дисциплинскиот суд е обврзан истото дело да го 
пријави до надлежните органи на Р. Македонија. 

3.  За дисциплински престап во кинологијата, согласно овој Правилник и другите 
нормативни акти на Сојузот, особено се сметаат:  

  
1. Дисциплински престапи во врска со парење на кучињата:  

  
1. Парење на еден мажјак со женка, а пријавување на друг мажјак за татко на 
леглото  
2. Пријавување на една женка за мајка на леглото, а всушност мајка на леглото е 
друга женка  



3. Пријавување на мажјак и женка за родители на леглото, а истите не се родители 
на леглото  
4. Подметнување на кутриња од друго легло кон постојно легло со цел 
додадените кутриња да се стекна со родовникот од родителите на вистинското 
легло  
5. Лажно сведочење во врска со парење или издавање на лажни потврди за 
парење  
6. Пријавување на парење или пријавување на легло врз основа на 
фалсификувани документи и фалсификување на документи поврзани со парењето  
7. Намерно доцнење со пријавувањето на леглото и лажно сведочење за денот 
кога се окотени кутрињата  
8. Несоодветно однесување кон скотна женка или женка со легло – 
неовозможување на нормални услови за окотување и нега на мајката и малите 
кутриња  
9. Други слични недолични и проптивправни дејствија  

  
2. Дисциплински престапи на сопственик/одледувачница и водич на куче:  

  
2.1 Вербално навредување и закана кон друг учесник во кинологијата во и вон 
ринг  
2.2 Физички напад во било кој облик кон друг учесник во кинологијата   
2.3 Демонстративно кинење на диплома и/или оценска листа  
2.4 Пријавување на едно куче, а излагање на друго куче под името и бројот на 
првото куче, замена на оценска листа и/или екстериерна работна книшка со цел 
впишување на оцена и титули на куче кои не ги стекнало  
2.5 Фалсификување на документи поврзани со изложбите издадени од Сојузот 
и/или неговите членови  
2.6 Малтретирање на кучето кое се изложува во било кој облик или форма 
(тепање, влечење, иживување и слично)  
2.7 Попречување на изложбата во било кој облик или форма и нанесување на 
штета на организаторот (создавање инциденти од секаков вид, пуштање на 
обучени кучиња за борба, пуштање на агресивни кучиња и слично)  
2.8 Некористење на заштитна маска за опасни кучиња за време на изложба, обид 
за повреда со намерно пуштање на опасно куче или нанесување на повреда со 
опасно куче на друг учесник во кинологијата  
2.9 Попречување на работата на канцеларијата на Сојузот и/или нејзините 
членки за време на изложбата (создавање проблеми и инциденти од било кој 
вид)  
2.10 Ненадоместување на утврдена штета причинета кон друг учесник во 
кинологијата  
2.11 Учество на изложба во било кое својство под дејство на алкохол или други 
наркотични средства (со исклучок на лекарски препишана терапија).   
2.12 Обид за провала или провала во Сојузот или членките на Сојузот како и сите 
видови компјутерски хакерски активности кои можат да му нанесат штета на КСМ.  
2.13 Не измирување на материјални или финансиски обврски кон КСМ, кинолошки 
друштва или расови клубови кои се членки на КСМ 
2.14 Други слични недолични и противправни дејствија  



3. Дисциплински престапи на стажант/приправник:  
  

3.1 Вербално навредување и закана кон друг учесник во кинологијата  
3.2 Физички напад во било кој облик кон друг учесник во кинологијата  
3.3 Демонстративно кинење на диплома и/или оценска листа  
3.4 Замена на оценска листа и/или екстериерна работна книшка и впишување на 
оцена и титули на куче кои не ги стекнало  
3.5 Фалсификување на документи поврзани со изложбите издадени од Сојузот 
и/или неговите членови, како и поднесување на лажни пријави на 
стажирање од кинолошки судии и приправници.  
3.6 Малтретирање на кучето кое го суди под надзор во било кој облик или форма 
(тепање, влечење, иживување и слично)  
3.7 Попречување на изложбата во било кој облик или форма и нанесување на 
штета на организаторот (создавање инциденти од секаков вид, пуштање на 
обучени кучиња за борба, пуштање на агресивни кучиња и слично)  
3.8 Попречување на работата на канцеларијата на Сојузот и/или нејзините членки 
за време на изложбата (создавање проблеми и инциденти од било кој вид)  
3.9 Стажирање на изложба под дејство на алкохол или други наркотични средства 
(со исклучок на лекарски препишана терапија).  
3.10 Неоправдано доцнење или недоаѓање на манифестацијата каде што стажира  
3.11 Вршење на дејствија во име на Сојузот и/или неговите членки без соодветно 
полномошно (овластување)  
3.12 Неподмирување на годишната членарина кон Кинолошкиот сојуз на 
Република Македонија со што по автоматизам добива забрана за стажирање за 
тековната година  
3.13 Ненадоместување на утврдена штета причинета кон друг учесник во 
кинологијата  
3.14 Други слични недолични и противправни дејствија  
  
4. Дисциплински престапи на кинолошки судија/делегат:  

  
4.1 Вербално навредување и закана кон друг учесник во кинологијата  
4.2 Физички напад во било кој облик кон друг учесник во кинологијата  
4.3 Демонстративно кинење на диплома и/или оценска листа  
4.4 Замена на оценска листа и/или екстериерна работна книшка и впишување на 
оцена и титули на куче кои не ги стекнало  
4.5 Фалсификување на документи поврзани со изложбите издадени од Сојузот 
и/или неговите членови  
4.6 Малтретирање на кучето кое го суди во било кој облик или форма (тепање, 
влечење, иживување и слично)  
4.7 Попречување на изложбата во било кој облик или форма и нанесување на 
штета на организаторот (создавање инциденти од секаков вид, пуштање на 
обучени кучиња за борба, пуштање на агресивни кучиња и слично)  
4.8 Попречување на работата на канцеларијата на Сојузот и/или нејзините членки 
за време на изложбата (создавање проблеми и инциденти од било кој вид)  
4.12 Судење на изложба под дејство на алкохол или други наркотични средства (со 
исклучок на лекарски препишана терапија).  



4.13 Неоправдано доцнење или недоаѓање на манифестацијата каде што суди  
4.14 Оценување на раси на кучиња за кои нема авторизација да ги оценува и за тоа 
не поседува соодветно овластување од страна на сојузот  
4.15 Вршење на дејствија во име на Сојузот и/или неговите членки без соодветно 
полномошно (овластување)  
4.17 Неподмирување на годишната членарина кон Кинолошкиот сојуз на 
Република Македонија  
4.18 Ненадоместување на утврдена штета кон причинета кон друг учесник во 
кинологијата  
4.19 Други слични недолични и противправни дејствија  
4. 20 Издава или потпишува потвди за стажирање на лица кои не стажирале на 
изложби.  
4. 21 Излага или хендла кучиња што не се во негова сопственост.  
4.22 Препродава или се занимава со недозволена трговија на кучиња кои не се во 
негова сопственост. 

  
5. Дисциплински престапи на Кинолошко друшто/Расов клуб:  

  
5.1 Доцнење со исплатата на сите финансиски обврски кон Кинолошкиот Сојуз на 
Република Македонија  
5.2 Воопшто не ги исплаќа своите финансиски обврски кон Кинолошкиот Сојуз на 
Република Македонија (кога Кинолошкото друштво или Расовиот клуб во рок од 6 
месеци по настанувањето на финансиската обврска истата не ја исполни, се смета 
дека воопшто не ги исполнува своите финансиски обврски)  
5.3 Организирање на кинолошки манифестации без одобрение на Кинолошкиот 
Сојуз на Република Македонија  
5.4 Издавање на родовници без одобрение   
5.5 Издавање на фалсификувани документи односно непријавување на осознаени 
фалсификувани документи  
5.6 Попречување на било кој начин на Работата на Кинолошкиот сојуз на 
Република Македонија  
5.7 Лоша организација на кинолошка манифестација во однос на 
насловот (организација на манифестација без каталог, со нецелосен каталог или 
лошо изработен каталог, непочитување на сатницата наведена во каталогот без 
претходно писмено одобрение од делегатот на манифестацијата, неодржување на 
манифестацијата поради било кои причини ако за истото не бил известен 
Кинолошкиот сојуз во писмена форма во рок од 10 дена пред неодржувањето на 
изложбата, незапазување на дефинираните класи во кои се изложуваат кучињата и 
слични организациски пропусти) со исклучок доколку настапи виша сила.  
5.8 Неисплаќање на финансиските средства за извршените судиски услуги согласно 
Правилникот на ФЦИ и Кинолошкиот Сојуз на Република Македонија.  
5.9 Неисполнување на финансиските обврски кои ги имаат кон трети лица за 
определени извршени услуги  
5.10 Ненадоместување на утврдена штета причинета кон друг учесник во 
кинологијата  
5.11 Други слични недолични и противправни дејствија  
  



6. Дисциплински престапи за членовите на органите на Кинолошкиот сојуз на 
Република Македонија  

        
      6.1 Сите погоре наведени престапи кои може да ги сторат   

6.2 Прекорачување и злоупотреба на овластувањата дадени со статутот и другите 
нормативни акти на Кинолошкиот сојуз на Република Македонија  
6.3 Несовесно работење и нанесување материјална или финансиска штета на КСМ. 
6.4 Други слични недолични и противправни дејствија  
  
 

Член 8  
  

1. Дисциплинскиот престап може да се стори со чинење и со нечинење, односно 
со превземање или непревземање и недоволно превземање на одредени дејствија.  

2. Учесникот во кинологијата кое што ќе врши поттик на друго лице за да изврши 
престап, сноси целосна одговорност како и учесникот во кинологијата кој го сторил 
престапот.  
     

Член 9  
  

1. Учесникот во кинологијата кој со сторувањето на дисциплинскиот 
прекршок предизвикал материјална штета на Сојузот, членките на Сојузот, како и на 
другите учесници во Кинологијата, должен е да ја надомести штетата.  
  

Член 10  
  

1. Поведувањето и водењето на постапката за утврдување на дисциплинска и 
материјална одговорност на учесникот во кинологијата за сторен дисциплински 
престап, не ја исклучува можноста за поднесување за покренување на кривична 
пријава.  
  
 
ДИСЦИПЛИНСКИ МЕРКИ  
  

Член 11  
  

1. На сторителот на дисциплинскиот престап може да му се изрече само 
 дисциплинска мерка пропишана со овој Правилник.  
2. Кога се изрекува дисциплинска мерка кон Кинолошко друштво или Расов клуб, 

задолжително се изрекува мерка и кон Претседателот на Кинолошкиот клуб или 
Расовиот клуб.  
  

член 12  
  

1. Мерките кои се изрекуваат за сторената повреда:  
 Имаат воспитен карактер врз сторителот на дисциплинскиот престап;  



 Имаат превентивен карактер – ги опоменува другите учесници во кинологијата 
за последиците доколку тие сторат престап; и  
 Го чуваат угледот на Кинолошкиот сојуз на Република Македонија.  

  
Член 13  

  
1. За дисциплинските престапи утврдени со овој Правилник сторени од физички 

лица – учесници во кинологијата, може да се изрече една од следниве дисциплински 
мерки:  

1. Опомена - предупредување;  
2. Забрана за изложување и одгледување на кучиња за период од 1 до 5 години 
која што може делумно да биде заменета со условна казна,после обжалување 
откако ќе помине 2/3 од казната  
3. Забрана за судење во период од 1 до 5 години која што може делумно да биде 
заменета со условна казна, после обжалување откако ќе помине 2/3 од казната;  
4.  Жалба може да се поднесе кога ке помине 2/3 од казната.  
5. Одземање на дозволата за судење и упатување на повторно полагање на 
судискиот испит;  
5. Исклучување од учеството во кинологијата за период од 1 до 5 години, која што 
може делумно да биде заменета со условна казна; после обжалување откако ќе 
помине 2/3 од казната;  
7. Доживотно исклучување од учество во кинологијата.  

   
  

Член 14  
  

1. За дисциплинските престапи утврдени со овој Правилник сторени 
од правни лица – учесници во кинологијата (Кинолошки друштва и Расови клубови), 
може да се изрече една од следниве дисциплински мерки:  

1. Опомена - предупредување;  
2. Забрана за издавање на родовници за период од 1 до 5 години која што може 
да биде заменета со условна казна,после обжалување откако ќе помине 2/3 од 
казната  
3. Забрана за одржување на Кинолошки манифестации 1 до 5 години која што 

може да биде заменета со условна казна; после обжалување откако ќе помине 
2/3 од казната  

 
4. Исклучување од членството од Кинолошкиот сојуз за период од 1 до 5 
години која што може да биде заменета со условна казна, после обжалување 
откако ќе помине 2/3 од казната  
 
5. Бришење од членството од Кинолошкиот сојуз на Република Македонија.    

  
  
 
 
 



Член 15  
  

1. На членовите на органите на Кинолошкиот сојуз на Република Македонија 
за дисциплински престапи кои се направени во време кога не ја извршуваат 
функцијата член на органот, важат и се применуваат дисциплинските престапи и мерки 
од член 7 и член 13 од овој Правилник.   

2. На членовите на органите на Кинолошкиот сојуз на Република Македонија за 
повреда на овластувањата дадени со Статутот на Кинолошкиот сојуз на Република 
Македонија им се изрекува мерка – суспензија од функцијата се до наредното 
собрание на кое ќе се одлучи за нивно разрешување.  

3.  На членовите на органите на Кинолошкиот сојуз на Република Македонија за 
несовесно работење и нанесување материјална или финансиска штета на КСМ им се 
изрекува мерка – суспензија од функцијата се до наредното собрание на кое ќе се 
одлучи за нивно разрешување.  
 

  
Член 16  

  
1. Временската казна од член 13 точки 2 , 3 и 5  може да биде заменета со условна 

казна на барање на казнетиот учесник во кинологијата, доколку барањето биде 
прифатено од Дисциплинскиот суд.  

2. Откако ќе помине 2/3 од временската казна казнетиот учесник има право да 
поднесе жалба со која ќе бара условна казна. 

3. Условна казна до крај на  траењето на сторената казна за која е казнет 
учесникот кој поднесува жалба дисциплинскиот суд може да донесе поради добро 
поведение односно не повторување или не правење на други прекршоци пропишани 
од дисциплинскиот правилник на КСМ. 

 
  

Член 17  
  

1. Дисциплинските мерки меѓусебно не се исклучуваат.   
2. На еден учесник во кинологијата можат да му бидат изречени повеќе 

дисциплински мерки, во зависност од дисциплинските престапи кои ги сторил.  
  
  
ФИЗИЧКИ ЛИЦА  

  
Опомена – предупредување   

  
член 18  

  
1. Опомена - предупредување може да се изрече за секој дисциплински престап 

пропишан со овој Правилник, без разлика дали е сторен од правно или физичко 
лице, под услов против учесникот во кинологијата претходно да не била изречена 
мерка Опомена – предупредување и под услов дисциплинскиот прекршок да не 
предизвикал посериозни последици.   



2. Условите меѓусебно не се исклучуваат, туку взаемно мораат да бидат 
исполнети.  

3. Во опомената особено се наведува поради кои причини се изрекува истата со 
упатство за корекција на однесувањето, со напомена дека секој нареден дисциплински 
прекршок направен од учесникот во кинологијата ќе биде санкциониран со построга 
мерка.  

  
  
Забрана за изложување и добивање на родовници за кучиња за период од 1 до 5 
години   

  
член 19  

  
1. Забрана за изложување и добивање на родовници за кучиња за период од 1 до 

5 години може да се изрече за секој дисциплински престап пропишан со овој 
Правилник, сторен од физичко лице, кој кореспондира со мерката, во зависност од 
тежината на престапот и предизвиканите последици.  

2. Тежината на престапот и предизвиканите последици ги утврдува 
дисциплинскиот суд за време на водење на постапката за утврдување на 
дисциплинска и материјална одговорност, притоа водејќи сметка за барањето на 
подносителот и приложените докази (материјални докази, факти изјави на сведоци), 
тежината на последиците кои настанале како резултат на сторениот дисциплински 
прекршок, изјавата на учесникот во кинологијата против кого се води постапката, како 
и неговото дотогашно однесување.  

3. Во случај на изрекување на оваа мерка,  сторен од физичко лице, физичкото 
лице кое е казнето за времетраење на забраната има забрана да, пријавува, изложува 
или учествува на кинолошки манифестации  и да пријавува легло и добива 
родовници  за истото легло на свое име и во своја сопственост, или на име 
одгледувачница на која е сопственик или косопственик, во време траење на 
изречената казна. 
  
  
Исклучување од учеството во кинологијата за период од 1 до 5 години   

  
член 20  

  
1. Исклучување од учеството во било која област од кинологијата за период од 1 

до 5 години може да се изрече за секој дисциплински престап пропишан со овој 
Правилник, сторен од физичко лице, во зависност од тежината на престапот и 
предизвиканите последици.  

2. Тежината на престапот и предизвиканите последици ги утврдува 
дисциплинскиот суд за време на водење на постапката за утврдување на 
дисциплинска и материјална одговорност, притоа водејќи сметка за барањето на 
подносителот и приложените докази (материјални докази, факти изјави на сведоци), 
тежината на последиците кои настанале како резултат на сторениот дисциплински 
прекршок, изјавата на учесникот во кинологијата против кого се води постапката, како 
и неговото дотогашно однесување. 



Член 21  
  

1. Исклучување од учеството во било која област од кинологијата за период од 1 
до 5 години може да се изрекува кон учесник во кинологијата – физичко лице, во еден 
од следните случаи:  

 Учесник во кинологијата изнесува невистини и клевети во било кој медиум (ТВ, 
Радио, Дневни и неделни весници и списанија, интернет форуми и блогови и 
слично) со кои директно се нанесува штета на угледот на Кинолошкиот Сојуз на 
Република Македонија; или  
 Учесник во кинологијата изнесува невистини и клевети во било кој медиум (ТВ, 
Радио, Дневни и неделни весници и списанија, интернет форуми и блогови и 
слично) со кои директно се нанесува штета на поединци – членови на органите 
на Кинолошкиот сојуз и неговите членки угледот на Кинолошкиот Сојуз на 
Република Македонија; или  
 Учесник во кинологијата изнесува невистини и клевети во било кој медиум (ТВ, 
Радио, Дневни и неделни весници и списанија, интернет форуми и блогови и 
слично) на било кој начин напаѓа и поврзува друг учесник во кинологијата со 
неговата професионална определба, а посебно во случај кога станува збор за 
политичка припадност или политичка функција, со што директно се нанесува 
штета на угледот, професионалната и политичка определба на  нападнатиот 
учесник во кинологијата.  

  
  
ПРАВНИ ЛИЦА  
  
Опомена - предупредување  
  

Член 22  
  

1. Опомена - предупредување може да се изрече за секој дисциплински престап 
пропишан со овој Правилник, без разлика дали е сторен од правно или физичко лице, 
под услов против учесникот во кинологијата претходно да не била изречена мерка 
Опомена – предупредување и под услов дисциплинскиот прекршок да не предизвикал 
посериозни последици.   

2. Условите меѓусебно не се исклучуваат, туку взаемно мораат да бидат 
исполнети.  

3. Во опомената особено се наведува поради кои причини се изрекува истата со 
упатство за корекција на однесувањето, со напомена дека секој нареден дисциплински 
прекршок направен од учесникот во кинологијата ќе биде санкциониран со построга 
мерка.  
  
Забрана за издавање на родовници за период од 1 до 5 години   

  
член 23  

  
1. Забрана за издавање на родовници за период од 1 до 5 години може да се 

изрече за секој дисциплински престап пропишан со овој Правилник, сторен од правно 



лице кој кореспондира со мерката, во зависност од тежината на престапот и 
предизвиканите последици.  

2. Тежината на престапот и предизвиканите последици ги утврдува 
дисциплинскиот суд за време на водење на постапката за утврдување на 
дисциплинска и материјална одговорност, притоа водејќи сметка за барањето на 
подносителот и приложените докази (материјални докази, факти изјави на сведоци), 
тежината на последиците кои настанале како резултат на сторениот дисциплински 
прекршок, изјавата на учесникот во кинологијата против кого се води постапката, како 
и неговото дотогашно однесување. 

4.  Во случај на изрекување на оваа мерка,  сторен од правно лице, правното 
лице кое е казнето за времетраење на забраната има забрана  да пријавува легло и 
добива родовници  за истото легло на свое име и своја сопственост, или на име 
одгледувачница на која е сопственик или косопственик, во време траење на 
изречената казна. 
Забрана за одржување на кинолошки манифестации за период од 1 до 5 години   
  

член 24  
  

1. Забрана за одржување на кинолошки манифестации за период од 1 до 5 
години може да се изрече за секој дисциплински престап пропишан со овој 
Правилник, сторен од правно лице кој кореспондира со мерката, во зависност од 
тежината на престапот и предизвиканите последици.  

2. Тежината на престапот и предизвиканите последици ги утврдува 
дисциплинскиот суд за време на водење на постапката за утврдување на 
дисциплинска и материјална одговорност, притоа водејќи сметка за барањето на 
подносителот и приложените докази (материјални докази, факти изјави на сведоци), 
тежината на последиците кои настанале како резултат на сторениот дисциплински 
прекршок, изјавата на учесникот во кинологијата против кого се води постапката, како 
и неговото дотогашно однесување.  
  
Исклучување од членството во Кинолошкиот сојуз за период од 1 до 5 години   

  
член 25  

  
1. Исклучување од учеството во било која област од кинологијата за период од 1 

до 5 години може да се изрече за секој дисциплински престап пропишан со овој 
Правилник, сторен од правно лице, во зависност од тежината на престапот и 
предизвиканите последици, само под услов доколку над учесникот во кинологијата 
претходно веќе била изречена една од мерките опишани во член 14,  точки 1, 2 или 3.  

2. Тежината на престапот и предизвиканите последици ги утврдува 
дисциплинскиот суд за време на водење на постапката за утврдување на 
дисциплинска и материјална одговорност, притоа водејќи сметка за барањето на 
подносителот и приложените докази (материјални докази, факти изјави на сведоци), 
тежината на последиците кои настанале како резултат на сторениот дисциплински 
прекршок, изјавата на учесникот во кинологијата против кого се води постапката, како 
и неговото дотогашно однесување.  
  



Бришење на членството од Кинолошкиот сојуз на Република Македонија  
  

Член 26  
  

1. Бришењето на членството од Кинолошкиот сојуз задолжително се изрекува кон 
учесник во кинологијата – правно лице, над кого претходно било изречена 
мерка Забрана за издавање на родовници за период од 1 до 5 години или Забрана 
за организирање на кинолошки манифестации за период од 1 до 5 години, или 
мерка Исклучување од членството во Кинолошкиот сојуз на Република 
Македонија за период од 1 до 5 години.   

2. Не измирување на материјални или финансиски обврски кон КСМ. 
2. Одлуката донесена од Дисциплинскиот Суд за бришење на членството од 

Кинолошкиот сојуз на Република Македонија станува правосилна во моментот кога 
истата ќе биде потврдена од Собранието на Кинолошкиот сојуз.  

3. Доколку се исполнети условите од став 1 на овој член Собранието на 
Кинолошкиот сојуз мора да ја потврди Одлуката на дисциплинскиот суд.  

4. Доколку не се исполнети условите од став 1 на овој член, Собранието ќе ја 
поништи Одлуката на Дисциплинскиот суд и ќе го врати предметот на повторно 
одлучување.  

5. Од моментот на донесување на Одлуката од дисциплинскиот суд, па се до 
нејзиното потврдување, Кинолошкото друштво/Расовиот клуб се суспендираат и не 
извршуваат никакви услуги, а нивните права и обврски мируваат.  
  
  
НАДЛЕЖНОСТ И НАЧИН НА РАБОТА НА ДИСЦИПЛИНСКИОТ СУД  
  

  
член 27  

  
1. Дисциплинскиот суд е тело на Извршниот одбор на Сојузот. Дисциплинскиот 

суд е составен од 5(пет) члена кој ги бира Извршниот одбор со мандат од четири 
години. 

2. За поведување и водење на постапката за утврдување на дисциплинска и 
материјална одговорност надлежен е Дисциплинскиот Суд.  

3. Членовите на Дисциплинскиот суд  се должни да се однесуваат совесно, чесно, 
коректно, со висок степен на етичност, согласно позитивните законски прописи 
и одредбите на нормативните акти на Кинолошкиот Сојуз на Република 
Македонија и законите на Република Македонија. 

4. На првата конститутивна седница членовите на Дисциплинскиот суд од своите 
редови избираат Претседател. Првата конститутивна седница на 
Дисциплинскиот суд ја свикува и до изборот на Претседател со неа раководи 
најстариот член на Дисциплинскиот суд. Кандидатите за Претседател се бираат 
со јавно гласање. Претседателот на Дисциплинскиот суд избира со мнозинство 
на гласови од сите членови на Дисциплинскиот суд. Претседателот на 
Дисциплинскиот суд го претставува и ги потпишува актите на Дисциплинскиот 
суд. 



Член 28  
  

1. Дисциплинската постапка е итна.  
  

Член 29  
  

1. Дисциплинскиот суд расправа на седници со кои претседава Претседателот на 
Дисциплинскиот суд.   

2. Во случај на негово отсуство, со седниците претседава лице овластено од 
Претседателот.  

3. Овластувањето мора да биде дадено во писмена форма и да биде потпишано 
од Претседателот.  
  

Член 30  
  

1. За да може да работи, на седницата на дисциплинскиот суд задолжително е 
присуство на 3 (три) члена од вкупно 5(пет).   
  

Член 31  
  

1. Дисциплинскиот суд одлуките ги носи со јавно гласање.   
2. Одлуката се носи со целосно мнозинство од членовите на дисциплинскиот 

суд,односно 3 гласа за одлуката. 
3. Во случај на изедначеност на гласовите, гласот на Претседателот, односно 

лицето овластено од него кое претседава со седницата носи два гласа, односно 
преовладува.  

4. По исклучок, од дисциплинскиот суд се изземаат членовите кои се оштетени со 
сторениот дисциплински прекршок како и нивните најблиски роднини, оние против 
кои се води постапката, и оние кои што би можеле да имаат некаква лична корист од 
исходот на постапката.  

5. Одлуката со која се носат најтешите дисциплински мерка – доживотно исклучување од 
кинологијата и бришење на членството од Кинолошкиот сојуз  се носат со целосно мнозинство 
од присутните членови на дисциплинскиот суд и на седницата мора да бидат присутни сите 5 
(пет) члена. 

6. Гласањето по предлогот се врши јавно, со дигање на рака, доколку не се одлучи 
гласањето да се изврши поименично или на друг начин. Членот на 
дисциплинскиот суд може да гласа за предлогот, против предлогот или да се 
воздржи од гласање. Гласањето "3А ", "ПРОТИВ" или "ВОЗДРЖАН" од гласање 
се констатира во записникот. 

7. Членот на дисциплинскиот суд има право неговото мислење или став во врска 
со предлогот кој се разгледува или по кој се гласа, да бара да се внесе во 
записникот. 

8. Членот на дисциплинскиот суд нема право доколку е присутен на седницата да 
не гласа, Членот на Надзорниот орган мора да се произнесе со "3А ", "ПРОТИВ" 
или "ВОЗДРЖАН. 

  



Член 32  
 

1. Сите примени барања и донесени Одлуки, како и останатата придружна 
документација (записници, изјави и сл.),  Дисциплинскиот суд ги евидентира во 
својата деловодна книга и во главна деловодна книга на КСМ. 
 

БАРАЊЕ ЗА ПОКРЕНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДИСЦИПЛИНСКА И 
МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ  
  

Член 33  
  

1. Постапка за утврдување на дисциплинска и материјална одговорност се 
поведува по барање на членовите на дисциплинскиот суд, членовите на органите и 
тела на КСМ или било кој учесник во кинологијата, кој смета дека друг учесник во 
кинологијата сторил дисциплински престап.  
  

Член 34  
  

1. Барањето се доставува до канцеларија на КСМ и Дисциплинскиот суд кој е 
надлежен за поведување и водење на постапка за утврдување на дисциплинска и 
материјална одговорност во пишана форма, најдоцна во рок од 6 (шест) месеци од 
дознавањето за сторениот  дисциплинскиот престап, но не подоцна од 18 (осумнаесет) 
месеци од сторувањето на дисциплинскиот престап (апсолутен рок).   
  

Член 35  
  

Барањето ги содржи следните податоци:  
1. Име и презиме на учесникот во кинологијата за кого постои сомневање 

дека сторил дисциплински престап;  
2. Време, место и начин на сторувањето на дисциплинскиот престап;  
3. Податоци за штетата која се јавила како последица на сторениот престап 

(доколку ја има);  
4. Причини на кои се засноват основите на сомневање дека е сторен 

дисциплински престап  
5. Докази за сторениот престап (документи, фотографии, видео записи, 

изјави на сведоци);  
6. По можност цитирање на член од дисциплинскиот правилник според кој 

постои сомневање за сторен дисциплински престап .  
7. Име, презиме потпис на подносителот на барањето и датум. 
 

2) Дисциплинскиот суд доколку смета дека во барањето за постапка нема доволно 
докази и основа, засновани врз правилата во овој правилник и останатите нормативни 
акти на Кинолошкиот сојуз за поведување постапка, Дисциплинскиот суд по пат на 
гласање со мнозинство од членовите односно три (3) гласа носи одлука со што 
барањето за покренување на дисциплинска постапка се отфрла за неосновано.  
  



НАЧИН НА ПОВЕДУВАЊЕ И ВОДЕЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ДИСЦИПЛИНСКА И МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ  

  
Член 36  

1. Најдоцна во рок од 30 дена по добивањето на Барањето за поведување на 
постапка за утврдување на дисциплинска и материјална одговорност, Претседателот 
на дисциплинскиот суд свикува седница на која се одржува расправа, а воедно ги 
поканува и учесниците во постапката на расправа.  
   

член 37  
  

1. Учесниците во постапката на расправа се покануваат со покана која содржи:  
1. име и презиме на лицето кое се повикува на расправата;  
2. во кое својство се поканува учесникот (Барател, учесник против кого се 

води постапката или сведок);  
3. дата, време и место каде расправата ќе се одржи.  
  

Член 38  
  

1. Поканата се доставува најмалку 8 дена пред денот определен за одржување на 
јавната расправа, лично или преку препорачана пошта.    

2. Ако учесникот против кого се води постапката не се наоѓа на оставената адреса 
или ако одбие да го прими актот што му се доставува, доставувањето се врши со 
истакнување на огласната табла во Кинолошкиот сојуз на Република Македонија и со 
објавување на Веб страната на Кинолошкиот сојуз на Република Македонија.  

3. По истекот на рокот од 8 дена од денот на истакнувањето на огласната табла и 
со објавување на Веб страната на Кинолошкиот сојуз на Република Македонија се 
смета дека доставувањето е уредно извршено.  
  

 
Член 39  

  
1. Дисциплинскиот Суд на расправата ја утврдува фактичката состојба важна за 

одлучување за одговорноста на учесникот против кого се води постапката и за 
дисциплинската мерка која ќе се предложи (доколку се утврди одговорност).  
  

член 40  
  

1. Расправата пред дисциплинската комисија е јавна освен сослушувањето на 
сведоците кои се испитуваат поединечно.  

2. Дисциплинскиот Суд од причина на чување на деловна тајна, со Одлука 
може да ја исклучи јавноста и во други фази или во текот на целата постапка.  
  

Член 41  
  

1. За расправата која се води пред дисциплинскиот суд се води записник кој мора 
да содржи:  



1. Назив на органот кој ја води расправата;  
2. име и презиме на претседателот и членовите на дисциплинскиот суд;  
3. име и презиме на учесникот против кого се води постапката,   
4. ден, место на одржување и време на почеток и завршеток на 

расправата;  
5. по чие барање дисциплинската постапка е поведена и за 

кој дисциплински престап;  
6. квалификација на сторениот дисциплински престап;  
7. изјава на учесникот против се води постапката;  
8. Име и презиме и изјави на сведоците и други докази изведени во текот 

на постапката,  и  
9. Одлуките што се донесени во текот на постапката;  
10. Записникот го потпишуваат сите присутни членови на дисциплинскиот 

суд.  
  

член 42  
  

1. Пред почетокот на расправата, претседателот на дисциплинскиот суд утврдува 
дали на расправата присуствуваат сите поканети лица.  

2. Ако подносителот на барањето или учесникот против кого се 
води постапката не присуствуваат на расправата, а не постои доказ дека поканата 
уредно му е доставена, претседателот на дисциплинскиот суд расправата ќе ја одложи 
и веднаш ќе закаже ден за одржување на нова расправа.  

3. Ако подносителот на барањето или учесникот против кого се води 
постапката уредно ја примил поканата за расправа, а изостанокот не го оправдал, 
расправата ќе се одржи и одлука ќе се донесе во негово отсуство.  

4. Одлуката на дисциплинскиот суд расправата да се одржи во отсуство 
на подносителот на барањето или учесникот против кого се води постапката  или 
расправата да се одложи мора да се внесе во записник.   
  

Член 43  
  

1. Ако учесникот против кого се води постапката побара одлагање на расправата 
поради тоа што од врачувањето на поканата до одржувањето на расправата не е 
оставено пропишаното време за припремање на одбраната, претседателот на 
дисциплинскиот суд е должен расправата да ја одложи и со Одлука која се констатитра 
записнички ќе определи време за одржување на нова расправа.  
  

член 44  
  

1. Расправата пред дисциплинската комисија започнува со читање на барањето за 
поведување на дисциплинската постапка.  

2. По завршувањето на читањето на барањето за поведување на постапката, 
претседателот на дисциплинскиот суд го повикува учесникот против кого се води 
постапката да се изјасни по наводите во барањето и да ја изнесе својата одбрана.   

3. Учесникот при изнесувањето на својата одбрана може да користи и 
професионална помош.  



4. Сведоците даваат изјави по изјавата на учесникот против кого постапката се 
води и тоа по редот кој ќе го утврди претседателот на дисциплинската комисија. 
Сведоците, ако ги има повеќе се сослушуваат одвоено.  

5. Во случај на потреба, дисциплинската комисија може да изврши соочување 
помеѓу пооделни сведоци и учесникот против кого се води дисциплинската постапка, 
како и да побара дополнителни докази од подносителот на барањето.  
  

член 45  
  

1. Кога ќе бидат изведени доказите, дисциплинскиот суд ги ослободува од 
натамошно присуство поканетите лица се повлекува на советување и гласање заради 
донесување на одлука.  

2. При утврдување на одговорноста на учесникот против кого се води постапката, 
дисциплинскиот суд е должен да ги земе во предвид сите олеснителни и отежнителни 
околности, како и тоа дека изречената мерка ќе има воспитен карактер.  
   

член 46  
  

1. За одговорноста на учесникот против кого се води постапката дисциплинскиот 
суд носи Одлука со која може да го ослободи од одговорноста или да изрече 
соодветна дисциплинска мерка.    

  
Член 47  

  
1. Одлуката се изготвува во писмена форма веднаш по донесувањето, и истата ја 

потпишуваат  членовите на дисциплинскиот суд кои ја донесле истата.  
  

Член 48  
  

1. Одлуката се доставува до барателот на барањето за поведување на постапка за 
утврдување на дисциплинска и материјална одговорност, до учесникот против кого се 
води постапката, и до Кинолошкиот Сојуз на Република Македонија.  
  

Член 49  
  

1. Образец на Одлуката со задолжителните елементи е составен дел од овој 
Правилник.  
  

Член 50  
  

1. Против Одлуката барателот на Барањето за покренување на постапката за 
утврдување на дисциплинска и материјална одговорност, како и учесникот против кого 
се водела постапката, имаат право на жалба во рок од 8 (осум) дена од приемот на 
Одлуката.  

2. Доколку подносителот на барањето или учесникот во постапката против кого се 
водела постапката не вложат жалба во пропишаниот рок, Одлуката станува конечна и 
се доставува до Кинолошкиот сојуз на Република Македонија кој ја објавува на својата 



Веб страница, ја евидентира во книгата на конечни Одлуки,во главна деловодна книга 
на КСМ и  веднаш ја применува.  

3. Примената на Одлуката е задолжителна за сите учесници во кинологијата.  
  
ПОДНЕСУВАЊЕ НА ЖАЛБА  
  

Член 51  
  

1. Против Одлуката подносителот на барањето, како и учесникот против кого се 
водела постапката имаат право на жалба.  

2. По жалбата против Одлуката, како второстепен орган одлучува Извршниот 
орган.  

3. Жалбата се поднесува во рок од осум дена од денот на приемот на Одлуката.  
4. Жалбата непосредно се предава или се испраќа по препорачана пошта до 

канцеларија на КСМ и Дисциплинскиот суд, кој ја проследува до Извршниот орган.  
 

   
 

  
ПОСТАПУВАЊЕ НА ДИСЦИПЛИНСКИОТ СУД ПО ЖАЛБА  
  

Член 52  
  

1. По приемот на жалбата, Дисциплинскиот суд испитува дали жалбата е 
допуштена, навремена и изјавена од овластено лице.  

2. Недопуштената, ненавремената или од неовластено лице изјавената жалба се 
отфрла со Одлука.  

3. Ако жалбата е допуштена, навремена и изјавена од овластено лице, 
дисциплинскиот суд е должен истата да ја предаде во рок од десет  дена до 
канцеларија на КСМ и Извршниот орган со писмена потврда за примање издадена од 
Извршниот орган.  

4. Против Одлуката со која е отфрлена жалбата врз основа на ставот (2) од овој 
член, подносителот на барањето за покренување на постапката за утврдување на 
дисциплинска и материјална одговорност  и учесникот против кого се води 
постапката имаат право на жалба.   

5. Ако Извршниот орган најде дека дека жалбата е оправдана ќе 
реши истовремено и по жалбата што била отфрлена.  
  

Член 53  
  

1. Ако Дисциплинскиот суд најде дека жалбата е оправдана, а не е потребно да се 
спроведува нова постапка, може истата да ја усвои и со нова Одлука ќе ја замени 
Одлуката што се побива со жалбата.  

2. Ако Дисциплинскиот суд не постапи според ставот (1) од овој член, е должен 
без одлагање жалбата заедно со списите да ја испрати до Извршниот орган на 
Кинолошкиот сојуз на Република Македонија кој ќе одлучува во втор степен.  
  
 



НАЧИН НА РАБОТА И ОДЛУЧУВАЊЕ НА ИЗВРШНИОТ ОДБОР  
  

Член 54  
  

1. Извршниот одбор полноважно може да работи и одлучува доколку на 
состанокот се присутни најмалку половина или повеќе од половина од неговите 
членови.  

2. Со состанокот претседава Претседателот, а во негово отсуство овластеното лице 
согласно Статутот на Кинолошкиот сојуз на Република Македонија.  
  
  

Член 55  
  

1. Извршниот одбор одлуката по жалба ја носи со јавно гласање, согласно член 9, 
став 15 од Деловникот за работа на ИО. 

2. Одлуката по жалбата се носи со просто мнозинство од присутните членови на 
Извршниот одбор, со исклучок на Одлуката со која се одлучува за изречената 
најтешката казнена мерка – доживотно исклучување која се носи со целосно 
мнозинство од присутните членови на извршниот орган.  

3. Во случај на изедначеност на гласовите, гласот на Претседателот, односно 
овластеното лице кое претседава со седницата носи два гласа, односно преовладува.  

4. По исклучок, од Извршниот одбор се изземаат членовите кои се оштетени со 
сторениот дисциплински прекршок како и нивните најблиски роднини, оние против 
кои се води постапката, и оние кои што би можеле да имаат некаква лична корист од 
исходот на постапката.  
  
  

Член 56  
  

1. Извршниот одбор ќе ја отфрли жалбата ако е недопуштена, ненавремена или 
изјавена од неовластено лице.  

2. Извршниот одбор може да ја одбие жалбата, да ја уважи 
жалбата, да ја поништи Одлуката делумно или во целост, или да ја измени Одлуката.  

3. Извршниот одбор ќе ја одбие жалбата кога ќе утврди дека постапката 
што претходела на Одлуката е спроведена правилно и дека Одлуката е 
заснована врз правилата пропишани во овој Правилник и останатите нормативни акти 
на Кинолошкиот сојуз, а жалбата е неоснована.  
  
  
ПОНИШТУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА  
  

Член 57  
  

1. Ако Извршниот одбор утврди дека во првостепената постапка се направени 
повреди што имале влијание врз одлучувањето по барањето за поведување на 
постапката за утврдување на дисциплинска одговорност,  доколку Одлуката е нејасна 
или погрешно е применет овој Правилник и другите акти на Кинолошкиот сојуз, со 



своја Одлука ќе ја поништи првостепенота Одлука и ќе му укаже на Дисциплинскиот 
суд во кој поглед треба да се надополни постапката и без одлагање да донесе нова 
Одлука.  
  
РОК ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ОДЛУКА ПО ЖАЛБА  
  

Член 58  
  

1. Одлуката по жалба мора да се донесе и да се испрати на странките во 
постапката во најкус можен рок, а најдоцна во рок од 14 дена сметајќи од денот 
на  приемот на жалбата.  

2. Ако странката се откаже од жалбата, постапката по жалбата се запира со 
заклучок.  
  

Член 59  
1. Одлуката на Извршниот орган е конечна, се доставува до Кинолошкиот сојуз на 

Република Македонија кој ја објавува на својата Веб страница, ја евидентира во 
книгата на конечни Одлуки, во главна деловодна книга на КСМ,и веднаш ја 
применува.  

2. Примената на Одлуката е задолжителна за сите учесници во кинологијата.  
  

Член 60  
  

1. Дисциплинскиот суд води книга во која што се евидентираат сите конечни 
Одлуки.  
  
  
  
  
МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ  

  
Член 61  

  
1. Учесникот во кинологијата е одговорен за штетата која ќе ја предизвика 

намерно или од крајна небрежност, која ќе настане како последица на било 
кој дисциплински престап.  

2. За утврдување на материјалната одговорност се применуваат истите правила 
кои што важат за утврдување на дисциплинската одговорност пропишани со овој 
Правилник.  

  
Член 62  

  
1. Ако штетата ја предизвикале повеќе учесници во кинологијата, секој од нив 

одговора за делот од штетата што го предизвикал.  
2. Ако за секој учесник не може да се утврди делот од штетата што ја предизвикал 

се смета дека сите учесници еднакво се одговорни и штетата ја надоместуваат во 
еднакви делови.  



3. Ако повеќе учесници предизвикале штета со умислено кривично дело за 
штетата одговараат солидарно.  
  

Член 63  
  

1. Постоењето на штетата и околностите по кои настанала 
таа, ја утврдува Дисциплинскиот суд со посебна Одлука.  

2. Доколку се утврди постоење на штета, Дисциплинскиот суд ќе го упати 
учесникот кој што ја причинил штетата да се спогоди со оштетениот во врска со 
надоместот на штетата во рок од 30 дена.  

3. Доколку учесникот кој ја предизвикал штетата не му ја надомести штетата на 
оштетениот во рокот наведен во став 2 на овој член, пртив него повторно ќе се поведе 
нова постапка за утврдување на одговорност, а оштетениот има право да поведе 
постапка за надомест на штетата пред надлежниот суд.   

  
  

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  
  

Член 64  
  

1. За прашањата што не се уредени со овој Правилник, ќе се применуваат 
важечките законски прописи и нормативните акти на Кинолошкиот сојуз на Република 
Македонија.  
  
  

Член 65  
  

1. Измени и дополнувања на овој Правилник можат да се вршат на начин и 
постапка по која е донесен овој Правилник.  
  

  
  
  

Член 66  
  

1. Автентично толкување на одредбите од овој Правилник дава Извршниот одбор 
на Кинолошкиот сојуз на Република Македонија.  
  

Член 67  
  

1. Овој Правилник влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се 
применува по истекот на 8 дена од денот на неговото објавување на Веб страната на 
Кинолошкиот сојуз на Република Македонија.  

2. Со влегувањето во сила на овој Правилник, престанува да важи и да се 
применува Правилникот до сега се применуваше,  со исклучок на веќе започнатите 
постапки и престапите сторени пред донесувањето на овој Правилник за кои што 



сеуште не е поведена постапка, за кои што ќе се одлучува согласно стариот 
Правилник.  
  
  

Извршен Одбор  
Претседател  

Јордан Христовски 

 


