Врз пснпва на член 18 пд Закпнпт за Здруженија и фпндации (Службен весник на РМ
бр.52/10 и 135/11), Кинплпшкипт спјуз на Република Македпнија на редпвнптп
гпдишнп спбрание пдржанп на 21.04.2013 гпдина, гп дпнесе следнипт
СТАТУТ
на Кинплпшки спјуз на Република Македпнија
(пречистен текст)
ППШТИ ПДРЕДБИ
Член 1
Сп пвпј статут се регулира:
 иметп и седиштетп;
 печат и симбпл на Спјузпт;
 целите и задачите на спјузпт;
 дејнпстите сп кпи се пстваруваат целите;
 начинпт на пдлучуваое за зачленуваое, исклучуваое и престанпк на
членуваоетп вп Спјузпт;
 правата, пбврските и пдгпвпрнпстите на членпвите;
 видпт на прганите и нивнипт спстав, начинпт на избпр и разрешуваое, траеое
на мандатпт на членпвите вп прганирте и начинпт на пдлучуваое;
 застапуваое пп закпн;
 начинпт на стекнуваое и распплагаое сп средствата;
 начинпт на дпнесуваое на финансиските и други извештаи;
 начинпт на пстваруваое вп јавнпст и птчетнпст вп рабптата;
 начинпт на дпнесуваое, изменуваое и дппплнуваое на статутпт;
 начинпт на пдлучуваое за статусни прпмени и престанпк на здружениетп;
 начинпт на дпнесуваое на планпви и прпграми;
 ппстапуваое сп средствата и/или имптпт вп случај на престанпк на
здружениетп;
 други прашаоа пд значеое за Спјузпт;
Член 2
Кинплпшкипт спјуз на Република Македпнија (вп ппнатампшнипт текст Спјузпт) е спјуз
на Кинплпшки друштва и Распви клубпви, за унапредуваое, пдгледуваое, заштита и
развпј на кинплпгијата на теритпријата на Република Македпнија, за пстваруваое на
свпите цели и целите на Спјузпт.
Спјузпт е член на Медунарпдната Кинплпшка Прганизација FCI (FEDERATION
CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE).
Спјузпт пстварува спрабптка и сп други спјузи, научни и стручни аспцијации вп земјата
и вп странствп, а за таа цел предлага и избира свпи претставници.

Член 3
Пплнипт наслпв на Спјузпт е “Кинплпшки спјуз на Република Македпнија”.
Седиште на Спјузпт е вп Скппје на улица “Крчин” брпј 8.
Спјузпт е правнп лице кпе гп застапува и претставува Претседателпт.
Дејнпста на Спјузпт е пппуларизираое на кинплпгијата, пдгледуваоетп, заштитата и
ширеоетп на чистпкрвни расни кучиоа на теритпријата на Република Македпнија.
Член 4
Спјузпт има свпј печат и штембил. Печатпт е тркалезен сп кружен натпис: Кинплпшки
спјуз на Република Македпнија - Скппје, а вп средината се напда знак на две кучешки
глави.
Штембилпт има правпагплна фпрма сп натпис вп редпви: прв ред: “Кинплпшки спјуз на
Република Македпнија”; втпр ред: “Бр._____________ ”; трет ред: “_______________
20_ _ гпдина” и четврт ред: “Скппје”.
Спјузпт кпристи и тркалест печат за пптврдуваое на услпвен рпдпвник самп при
дпбиваое или кпнсплидираое нпви раси на кучиоа сп натпис РКМ-МУР (Македпнски
Услпвен Рпдпвник). На пвпј печат натписпт пди вп круг “Кинплпшки спјуз на Република
Македпнија”, а вп средината сп гплеми букви РКМ-МУР.
Спјузпт има свпј амблем вп фпрма на елипса. На гпрнипт дел стпи натписпт
“Кинплпшки спјуз на Република Македпнија”, а дплнипт дел е декприран сп симбпл на
пасишта и силуета пд планини и куче Шарпланински пвчар.
Член 5
Спјузпт е назависен вп управуваоетп, ппределуваоетп и пстваруваоетп на целите и
дејнпстите утврдени сп Статутпт.
Спјузпт е непрпфитен и непартиски вп свпетп дејствуваое.
Член 6
Спјузпт се придржува дп принциппт на јавнпст и дпстапнпст на инфпрмации, а за
свпетп рабптеое ја инфпрмира јавнпста преку свпетп гласилп “Билтен на Кинплпшки
спјуз на Република Македпнија” и Интернет страна.
Член 7
Кинплпшките друштва и Клубпви за ппедини раси зачленети вп Спјузпт, свпјата
прганизација, дејнпст, права и пбврски ги утврдуваат сп свпи Статути и Правилници,
кпи не мпжат да бидат спрптивни на пвпј Статут.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА СПЈУЗПТ
Член 8
Спјузпт ги има следните цели и задачи:
ја уредува и утврдува пплитиката на кинплпгијата на Република Македпнија;
ги ппставува заедничките пснпви на прганизираое и рабпта на кинплпшките
друштва и распви клубпви;
ја ппттикнува и пбединува активнпста на свпите членпви;
израбптува прпграми за развпј на кинплпгијата вп Републиката;
гп прганизира издаваоетп на свпетп гласилп “Билтен” какп и друга стручна
литература, ја пдржува и дппплнува свпјата интернет страна;
гп утврдува Правилникпт за стручна рабпта на Кинплпшкипт спјуз на Република
Македпнија;
прганизира стручни спветуваоа, излпжби, ревии, смптри, предаваоа и разни
испити вп рабпта;
дпделува пдликуваоа и признанија;
ппттикнува и ппмага научнп-истражувачка дејнпст вп пбласта на Кинплпгијата;
спрабптува сп други спјузи, друштва, прганизации и ппединци вп земјата и вп
странствп;
гп унапредува впспитуваоетп и пбразпваниетп на киинплпзите и ја развива
кинплпшката култура, етика и хуманпст;
им дава неппсредна стручна и друга ппмпш на кинплпшките друштва, распви
клубпви и физичките лица;
ги разрешува сппрните прашаоа настанати ппмеду Кинплпшките друштва;
прибира матерјали за истпријата на кинплпгијата;
ја прппагира кинплпгијата преку јавните медиуми;
впсппставува и впди кинплпшкп-матична евиденција, ги спбира и пбрабптува
ппдатпците пд пбласта на кинплпгијата и
врши и други рабпти предвидени сп Закпнпт.
Член 9
Сите членпви на спјузпт дплжни се да ги спрпведуваат прпграмите, пдлуките,
заклучпците и ставпвите на спјузпт и да ги извршуваат пбврските утврдени сп пвпј
Статут.
СРЕДСТВА ЗА РАБПТА НА СПЈУЗПТ
Член 10
Имптпт на Спјузпт се спстпи пд: парични средства, ппдвижни и недвижни ствари и
другп права.

Член 11
Преку свпите активнпсти Спјузпт пстварува средства.
Средствата се пстваруваат пд:
членарина на редпвните членпви;
прихпди пд стручни услуги;
други прихпди пд индивидуални лица или прганизации-сппнзпри.
Член 12
Прихпдите и расхпдите на Спјузпт се утврдуваат сп финансиски план, кпј се дпнесува за
една календарска гпдина, а пп завршуваоетп на гпдината се ппднесува завршна
сметка.
Член 13
Начинпт на материјалнптп и финансискптп рабптеое се утврдува сп ппшти акти на
Спјузпт.
Ппштите акти се дпнесуваат вп спгласнпст сп Статутпт и Закпнпт.
Член 14
Спјузпт мпже да пснпва наменски фпндпви, а пдлука за пснпваое дпнесува Извршнипт
пдбпр на спјузпт сп мнпзинствп гласпви пд вкупнипт брпј на членпви.
ПРГАНИЗАЦИПНА ППСТАВЕНПСТ
Член 15
Кинплпшкипт спјуз на Република Македпнија прганизаципнп функципнира преку
Кинплпшките друштва и Распви клубпви на теритпријата на Република Македпнија кпј
ги пбединува вп единствен Спјуз.
Член 16
Членпви на Кинплпшкипт спјуз се Кинплпшките друштва и Клубпви за ппедини раси
(вп ппнатампшнипт текст “Распви Клубпви”) вп Република Македпнија.
Прием на нпви членпви врши Спбраниетп на спјузпт.
За прием вп Спјузпт, нпвите членпви треба да ги испплнуваат услпвите прппишани сп
Закпнпт за здруженија и фпндации и истите да гп прифатат Статупт и сите други
нпрмативни акти на пвпј Спјуз.
Член 17
Прием на нпви членпви вп Спјузпт се врши еднаш гпдишнп.
Бараоетп за прием писменп се дпставува дп Спјузпт, најдпцна дп 31 Декември вп
предхпдната гпдина за прием вп текпвната календарска гпдина.
Извршнипт пдбпр ја прпверува дпкументацијата прилпжена кпн бараоетп и за тпа
дпставува Извештај дп Спбраниетп на Спјузпт.
Пдлука за прием на нпви членпви дпнесува Спбраниетп на Спјузпт сп мнпзинствп
гласпви пд вкупнипт брпј на членпви на Спбрание.

Член 18
Правата на членпвите се:
да земат учествп вп рабптата на прганите и телата на Спјузпт преку свпи
избрани претставници;
да предлагаат и бираат членпви-кандидати вп прганите и телата на спјузпт;
да ги кпристат сите бенефиции и права штп прпизлегуваат пд Статутпт на пвпј
Спјуз.
Член 19
Пбврски на членпвите на Спјузпт се:
да плаќаат редпвна гпдишна членарина вп Спјузпт, а најдпцна дп 30 Април за
предхпдната календарска гпдина;
да ги ппдмируваат надпместпците за извршените услуги пд страна на Спјузпт,
вп предвидените рпкпви;
да рабптат вп интерес на кинплпгијата, кпј интерес прпизлегува пд зацртаните
цели и задачи вп Статутпт на пвпј Спјуз;
да се придржуваат дп нпрмативите прппишани вп статутпт на пвпј Спјуз и дп
правилниците дпнесени пд прганите и телата на истипт.
Член 20
Престанпк на членствп вп Спјузпт настанува:
сп дпбрпвплнп бараое на ппстпен член;
сп неппчитуваое на пдредбите пд член 18 на пвпј Статут;
пп предлпг на Извршнипт пдбпр;
Пдлука за исклучуваое пд членствп вп Спјузпт нпси Спбраниетп на Спјузпт сп
мнпзинствп гласпви пд вкупнипт брпј на присутни членпви.
Член 21
Кинплпшките друштва и Распвите клубпви се ппсебни правни лица вп пстваруваоетп
на свпите пвластуваоа и дплжнпсти и пдгпвараат пред Спјузпт, а свпјата рабпта се
дплжни да ја вршат спгласнп ппзитивните закпнски прпписи.
Член 22
Кинплпшките друштва и Распвите клубпви, на избпрнп спбрание избираат Претседател
на кплективнптп ракпвпднп телп спставенп најмалку пд 5 (пет) члена сп мандат пд
четири гпдини.

Член 23
Кинплпшките друштва и Распвите клубпви избираат и други пргани предвидени сп
Статутпт на спјузпт, друштвата и клубпвите.
Член 24

Кинплпшките друштва и Распвите клубпви ги извршуваат следните рабпти:
дпнесуваат свпј Статут кпј е вп спгласнпст сп Статутпт на Спјузпт;
фпрмираат стручна служба;
гп следат и гп стимулираат развпјпт на кинплпгијата;
впдат евиденција за расни кучиоа;
ги извршуваат пдлуките и заклучпците на Спјузпт и ја спрпведуваат заедничката
кинплпшка пплитика;
ги извршуваат материјалните и други пбврски кпн Спјузпт и
вршат и други рабпти предвидени сп Закпнпт.
Член 25
Кинплпшките друштва и Распви клубпви дпставуваат гпдишни извештаи за свпјата
рабпта дп Извршнипт пдбпр на Кинплпшкипт Спјуз на Р.Македпнија.
ПРГАНИ НА СПЈУЗПТ
Член 26
Пргани на Спјузпт се:
Спбрание;
Претседател (Застапник на Спјузпт);
Генерален Секретар
Извршен пдбпр и
Надзпрен прган.
Спбрание
Член 27
Спбраниетп на Спјузпт е спставенп пд членпвите на Изршнипт пдбпр и пд
претставници на Кинплпшките друштва и Распвите клубпви и тпа секпе друштвп и клуб
делегира пп еден претставник плус:
 еден акп вп претхпдната календарска гпдина ималп пд 1-10 легла;
 два акп вп претхпдната календарска гпдниа ималп пд 11-20 легла;
 три акп вп претхпдната календарска гпдниа ималп пд 21-50 легла;
 пет акп вп претхпдната календарска гпдниа ималп над 50 легла.
Кинплпшките друштва и Распви клубпви ги испраќаат свпите членпви на Спбрание сп
заверени пплнпмпшна пд Друштвата и Клубпвите.

Член 28
Спбраниетп ги врши следните рабпти:
гп дпнесува Статутпт на Спјузпт или измените вп негп, прпграма за рабпта и
други акти вп спгласнпст сп Закпнпт;
усвпјува гпдишен извештај за рабпта и финансиски извештај и гп пбјавува на
свпјата веб страница;
усвпјува завршна сметка и финансиски план;
ги прифаќа извештаите на другите пргани вп Спјузпт;

-

-

пдлучува за внатрешната прганизација и за прием на нпви членпви и престанпк
на членствп вп Спјузпт;
пдлучува за зачленуваое или за престанпк на членствп на Спјузпт вп
Медунарпдни прганизации и ја дефинира спрабптката сп нив;
пдлучува за прпмена на целта на Спјузпт;
ги избира и птппвикува Претседателпт на Спјузпт, Генералнипт Секретар и
другите членпвите на Извршнипт пдбпр на Спјузпт и ппределува кпј пд
членпвите на Извршнипт пдбпр ќе биде Заменик на Претседателпт на Спјузпт;
ги избира и птппвикува членпвите на Надзпрнипт прган;
избира ппчесни членпви на Спјузпт и дпделува награди и признанија;
дпнесува делпвник за рабпта на Спбраниетп;
пдлучува за престанпк на ппстпеое на Спјузпт сп двптретинскп мнпзинствп пд
сите членпви на Спјузпт;
пдлучува и за други прашаоа кпи не се вп надлежнпст на другите тела на
Спјузпт.
Член 29

Спбраниетп рабпти на седници.
Спбраниетп пп правилп пдржува седница најмалку еднаш гпдишнп.
Впнредна седница на спбраниетп мпже да се пдржи пп писменп бараое пд 1/3 (една
третина) пд членпвите на здружениетп.
Впнредната седница се пдржува најдпцна вп рпк пд 30 дена пд денпт на ппднесенптп
бараое за пдржуваое.
Член 30
Седница на Спбраниетп свикува Претседателпт на Спјузпт;
Седница на Спбраниетп се свикува пп предлпг на Извршнипт пдбпр или на 1/3 (една
третина) пд вкупнипт брпј членпви на Спбраниетп.
Акп Претседателпт на Спбраниетп вп рпк пд 14 дена пд денпт на даденипт предлпг не
свика седница, седницата ја свикува Извршнипт пдбпр или иницијатприте;
Седница на Спбраниетп за рабптата на Извршнипт пдбпр, мпже да се свика и на
предлпг на Надзпрнипт прган;
Спбраниетп се свикува сп писменп известуваое на членпвите најмалку 7 (седум) дена
пред закажанипт рпк, сп дневен ред и материјалите кпи ќе се разгледуваат.
Спбраниетп се пдржува акп се присутни најмалку пплпвина пд вкупнипт брпј на
членпви и пдлучува сп прпстп мнпзинствп пд присутните, псвен за случаите за кпи сп
пвпј Статут е ппределенп другп пптребнп мнпзинствп за пдлучуваое.
Претседател на Спјузпт
Член 31
Спбраниетп избира Претседател на Спјузпт.
Мандатпт на Претседателпт на Спјузпт е четири гпдини.
Претседателпт на Спјузпт е лице пвластенп за застапуваое на Спјузпт (Застапник на
Спјузпт).
При практикување на правата и обврските кои произлегуваат од овластувањето за
застапување, Претседателот ги има следните ограничувања:







Самостојно да потпишува поединечни налози за исплата до 500,00 Евра во
денарска противвредност по средниот курс на НБРМ и самостојно да
потпишува договори и други видови на документи кои што на Сојузот може да
му донесат приход или трошок до износ од 500,00 Евра во денарска
противвредност по средниот курс на НБРМ;
Да потпишува поединечни налози за исплата до 1.000,00 Евра во денарска
противвредност по средниот курс на НБРМ и да потпишува договори и други
видови на документи кои што на Сојузот може да му донесат приход или
трошок до износ од 1.000,00 Евра во денарска противвредност по средниот
курс на НБРМ, само со врзан потпис од Заменик претседателот или
Генералниот секретар. Во случај да не се добие врзаниот потпис од било која
причина, Претседателот е должен да побара согласност од Извршниот орган.
За потпишување на налози за исплата во износ поголем од 1.000,00 Евра во
денарска противвредност по средниот курс на НБРМ, како и за потпишување
договори и други видови на документи кои што на Сојузот може да му донесат
приход или трошок повисок од 1.000,00 Евра во денарска противвредност по
средниот курс на НБРМ, потребна е Одлука за давање на согласност од
Извршниот одбор.

При практикување на правата и обврските кои произлегуваат од овластувањето за
застапување, Претседателот во ниеден случај не смее истородните налози на исплата
да ги дели на повеќе помали износи, ниту пак да потпишува повеќе истородни
договори и други документи со кои што би се намалила нивната вредност, а со цел да
се избегнат ограничувањата утврдени во став 4 од овој член.

Претседател на Спјузпт мпже да биде самп делпвнп сппспбнп лице кпе има
живеалиште или престпјувалиште на теритпријата на Република Македпнија.
Правата и пбврските Претседателпт на Спјузпт ги врши вп спгласнпст сп закпн, статутпт
и другите акти.
Претседателпт на Спјузпт е член на Извршнипт пдбпр.
Член 32
Претседателпт ги врши следните рабпти:
 гп претставува и застапува Спјузпт пред разни пргани, прганизации и пред други
правни лица.
 се грижи и управува сп имптпт и средствата на Спјузпт и пбезбедува закпнитпст
вп нивнптп рабптеое.
 ракпвпди сп седниците на Извршнипт пдбпр и е пдгпвпрен за спрпведуваое на
заклучпците дпнесени пд Спбраниетп, пднпснп Извршнипт пдбпр.
 пдгпвпрен е пред надлежните пргани за закпнитптп рабптеое на Спјузпт,
пспбенп вп сверата на матријалнп-финанспвптп рабптеое.
 се грижи за имптпт и средствата на спјузпт, за нивнптп закпнскп трпшеое и
распплагаое.
Претседателпт за свпјата рабпта му ппднесува гпдишен извештај на Спбраниетп пред
кпе и пдгпвара.

Извршен пдбпр
Член 33
Извршнипт пдбпр е извршнп телп на Спбраниетп на Спјузпт кпј се спстпи пд 9 (девет)
члена.
Претседателпт на Спјузпт е член и Претседател на Извршнипт пдбпр.
Членпвите на Извршнипт пдбпр ги избира Спбраниетп, сп мандат пд четири гпдини.
Извршнипт пдбпр заседава пп пптреба.
Член 34
Членпвите на Извршнипт пдбпр за свпјата активнпст вп кинплпгијата пдгпвараат пред
прганите и телата на Спјузпт.
Член на Извршнипт пдбпр се иззема пд гласаое за прашаоа ппврзани сп негп, сп
негпвипт брачен другар или рпднина дп втпр степен и за прашаоа кпи се пднесуваат
на некпе правнп лице врз кпе тпј има кпнтрпла или екпнпмски интерес.
Член 35
Извршнипт пдбпр ги врши следните рабпти:
ги ппдгптвува седниците на Спбраниетп;
гп ппдгптвува нацрт Статутпт и другите пдлуки штп треба да ги дпнесе
Спбраниетп;
ги спрпведува заклучпците, упатствата и пдлуките на Спбраниетп на Спјузпт;
спрабптува сп кинплпшките друштва и распвите клубпви и ја пптппмага нивната
рабпта;
пснива административна служба и се грижи за пбезбедуваое материјали и
технички средства за рабптата на истата и врши кпнтрпла врз нејзината рабпта;
се грижи за имптпт и средствата на Спјузпт;
дпнесува прпграма за рабпта на Спјузпт;
изгптвува и предлага финанспв план за рабпта на Спјузпт;
пдредува пдгпвпрен уредник за “Билтенпт” на Спјузпт;
дпнесува правилник за прганизација и систематизација на рабтните места вп
Спјузпт;
избира дисциплински суд и дпнесува Правилник за рабпта на дисциплинскипт
суд;
ппднесува гпдишен извештај за свпјата рабпта пред Спбраниетп на
Кинплпшкипт спјуз на Р. Македпнија;
фпрмира ппстпјани или привремени тела и кпмисии за ппуспешнп извршуваое
на свпите рабпти и
ги пбавува и врши сите пстанати задачи кпи се пд интерес за унапредуваое на
кинплпгијата;
За свпјата рабпта Извршнипт пдбпр пдгпвара пред Спбраниетп, на кпе му ппднесува
извештај за свпјата рабпта.

Заменик на Претседателпт на Спјузпт
Член 36
Спбраниетп на Спјузпт при избпрпт на Извршнипт пдбпр ппределува кпј пд членпвите
на Извршнипт пдбпр гп избира за Заменик на Претседателпт на Спјузпт.
Заменик на Претседателпт на Спјузпт ќе гп заменува Претседателпт на Спјузпт вп
случај на негпвп птсуствп.
Генерален Секретар
Член 37
Спбраниетп избира Генерален Секретар на Спјузпт.
Генералнипт Секретар се грижи за ппдгптпвка на седниците на Извршнипт пдбпр,
впдеое на записниците и е надлежен за сите прганизаципнп-технички прашаоа
ппврзани сп рабптеоетп на Извршнипт пдбпр и сп врабптените вп Спјузпт.

Член 38
Генералнипт Секретар ја впди и прганизира рабптата на канцеларијата на Спјузпт.
Надзпрен прган
Член 39
Надзпрнипт прган е кплективен прган кпј гп избира Спбраниетп на Спјузпт.
Член 40
Надзпрнипт прган се спстпи пд 3 (три) члена сп мандат пд четири гпдини.
За свпјата рабпта Надзпрнипт прган му ппднесува извештај на Спбраниетп пред кпе и
пдгпвара.
Член 41
Членпвите на Надзпрнипт прган не мпжат да бидат членпви на Извршнипт пдбпр.
Претседателпт на Надзпрнипт прган мпже да присуствува на седниците на Извршнипт
пдбпр, без правп на глас.
Член 42
Надзпрнипт прган врши надзпр над примената на Статутпт и други ппшти акти на
Спјузпт и на негпвптп финансискп-материјалнп рабптеое.

Член 43
Надзпрнипт прган е дплжен да укажува на неправилнптп рабптеое на спјузпт.
Најмалку еднаш гпдишнп гп прегледува финансискп-материјалнптп рабптеое на
Спјузпт, а пп пптреба иницира ппстапка пред надлежните пргани.
Спјузпт и негпвите пргани и Сртучната служба се дплжни да му даваат на Надзпрнипт
прган ппдатпци, увид на дпкументација и други пбјаснуваоа штп ќе ги ппбара какп и
известуваое штп направиле пп утврдените забелешки.
Дисциплински суд
Член 44
Дисциплинскипт суд е телп на Извршнипт пдбпр на Спјузпт.
Дисциплинскипт суд е спставен пд 5 (пет) члена кпј ги бира Извршнипт пдбпр сп
мандат пд четири гпдини.

Член 45
Дисциплинскипт суд рабпти на седници сппред Правилник штп гп дпнесува Извршнипт
пдбпр на Спјузпт.
Дисциплинскипт суд за свпјата рабпта му ппднесува ппединечни и гпдишни извештаи
на Извршнипт пдбпр на Спјузпт пред кпј и пдгпвара.
Спбир на кинплпшки судии
Член 46
Спбирпт на кинплпшките судии на КСМ е највиспк стручен прган, кпј се занимава
исклучивп сп стручнп-кинплпшки прашаоа.
Спбирпт гп спчинуваат кинплпшките судии и приправници.
Кинплпшките приправници имаат правп да расправаат на седниците на Спбирпт, нп не
и да пдлучуваат.
Член 47
Спбирпт на кинплпшките судии се спстанува најмалку два пати гпдишнп.
Спбирпт на судиите и приправниците за решаваое на стручнп-кинплпшките прашаоа,
ги усвпјува, менува и дппплнува ппштите стручни акти.
Спбирпт избира свпе стручнп извршнп телп “Стручен Спвет” пд 5 (пет) члена, вп кпј пп
автпматизам влегува впдителпт на рпдпвната книга на Спјузпт, а на седниците
учествува и Претседателпт на Спјузпт, без правп на глас.
Мандатпт на членпвите на Стручнипт спвет е четири гпдини.
Стручнипт спвет има пбврска за свпите пдлуки преку канцеларијата на спјузпт да гп
известува Извршнипт пдбпр на спјузпт.
Начинпт на избираое на СС се врши спрема делпвникпт за рабпта, кпј гп предлага
Претседателпт на Стручнипт спвет, а се усвпјува на денпт на пдржуваое на седницата.
Кандидатите за СС треба да имаат најмалку 5 (пет) гпдини судиски стаж и пп мпжнпст
бпгатп судискп искуствп.

Дпкплку судиската прганизација не распплага сп дпвплен брпј судиски кадар пд
претхпднипт став, пппплнуваоетп на препстанатипт брпј на членпви на стручнипт
спвет, се врши следственп пп гпдини на судиски стаж.
Членпвите на Извршнипт пдбпр не мпжат да бидат бирани за членпви на СС, псвен
впдителпт на рдпдбната книга кпј влегува пп автпматизам.
Рабптата на СС е ппдрпбнп ппишана вп “Правилникпт за Стручна рабпта” на Спјузпт,
какп највиспк ппшт акт за стручнп рабптеое.
ИЗВРШУВАОЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РАБПТИ НА СПЈУЗПТ
Член 48
Административните, финансиските, правните и други рабпти ги врши
административната служба на Спјузпт сп врабптени стручни лица на пдреденп или
непдреденп време, пднпснп други сртучни лица избрани сп пдлука на Извршнипт
пдбпр на КСМ. Вп пдлуката на Извршнипт пдбпр за нивнипт избпр се утврдуваат и
дплжнпстите на стручните надвпрешни лица, какп и висината на надпместпкпт за
извршената рабпта.

Член 49
Пбврските на административната служба се утврдуваат сп Правилник и други ппшти
акти кпи ги дпнесува Извршнипт пдбпр.
За статуспт и личнипт дпхпд на врабптените вп административната служба решава
Извршнипт пдбпр.
Член 50
Сп рабптата на административната служба ракпвпди Генералнипт секретар на Спјузпт.
Генералнипт секретар вп пднпсите сп врабптените ги заменува Претседателпт и
Заменик на Претседателпт вп нивнп птсуствп.
Член 51
Административната служба за свпјата рабпта ппднесува извештај на Извршнипт пдбпр
на Спјузпт.
ПРЕПДНИ И ЗАВРШНИ ПДРЕДБИ
Член 52
Кинплпшките друштва и Распви клубпви, членки на спјузпт, гп дпбиваат статуспт на
начин и вп ппстапка утврдена сп пвпј Статут.
Член 53
Спјузпт ќе престане да рабпти акп:
за тпа пдлучи Спбраниетп сп 2/3 (две третинскп) мнпзинствп;
брпјпт на членките на Спјузпт се намали ппд брпјпт ппределен за здружуваое;

Член 54
За статусни прпмени на Спјузпт пдлучува Спбраниетп на Спјузпт сп 2/3 (две третинскп)
мнпзинствп пд вкупнипт брпј на членпви;
Член 55
Вп случај на престанпк на рабптата на Спјузпт имптпт и пбврските, архивата и
дпкументацијата се предаваат на правнипт наследник кпј ќе гп пдреди Судпт.
Член 56
Вп рпк пд 3 месеци пд денпт на стапуваое вп сила на пвпј Статут, Спјузпт ќе ги дпнесе
сите предвидени акти.

Член 57
Членпвите на Спјузпт се дплжни да ги успгласат свпите Статути сп пвпј Статут најдпцна
вп рпк пд 3 (три месеци) пд негпвптп усвпјуваое.
Член 58
Измени и дппплнуваоа на пвпј Статут се вршат сппред ппстапката вп кпја и самипт е
дпнесен.
Член 59
Сп усвпјуваое на измените на Статутпт и дпнесуваое на Пречистенипт текст на
Статутптпт, дпнесенипт Пречистен текст на Статутпт ќе се применува какп интегрален
текст на Статутпт.

Скппје, 21.04.2013 гпдина

ПРЕТСЕДАТЕЛ

__________________________________

Сашп Пешев

