
 

 
 
Врз основа на член 18 од Законот за Здруженија и фондации (Службен весник 
на РМ бр.52/10 и 135/11), Кинолошкиот сојуз на Република Македонија на 
редовното годишно собрание одржано на 16.02.2014 година, го донесе 
следниот 

 
 

С Т А Т У Т 

на Кинолошки сојуз на Република Македонија 

(пречистен текст) 
 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 

 

Со овој статут се регулира: 
• името и седиштето; 
• печат и симбол на Сојузот; 
• целите и задачите на сојузот; 
• дејностите со кои се остваруваат целите; 
• начинот на одлучување за зачленување, исклучување и престанок на 

членувањето во Сојузот; 
• правата, обврските и одговорностите на членовите; 
• видот на органите и нивниот состав, начинот на избор и разрешување, 

траење на мандатот на членовите во органирте и начинот на 
одлучување; 

• застапување по закон; 
• начинот на стекнување и располагање со средствата; 
• начинот на донесување на финансиските и други извештаи; 
• начинот на остварување во јавност и отчетност во работата; 
• начинот на донесување, изменување и дополнување на статутот; 
• начинот на одлучување за статусни промени и престанок на 

здружението; 
• начинот на донесување на планови и програми; 
• постапување со средствата и/или имотот во случај на престанок на 

здружението; 
• други прашања од значење за Сојузот; 

 

Член 2 

 

Кинолошкиот сојуз на Република Македонија (во понатамошниот текст Сојузот) 
е сојуз на Кинолошки друштва и Расови клубови, за унапредување, 
одгледување, заштита и развој на кинологијата на територијата на Република 
Македонија, за остварување на своите цели и целите на Сојузот. 
Сојузот е член на Меѓународната Кинолошка Организација FCI (FEDERATION 
CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE). 
Сојузот остварува соработка и со други сојузи, научни и стручни асоцијации во 
земјата и во странство, а за таа цел предлага и избира свои претставници. 
 

 

 
 



 

Член 3 
 

Полниот наслов на Сојузот е “Кинолошки сојуз на Република Македонија”. 
Седиште на Сојузот е во Скопје на улица “Сава Ковачевиќ” број 1-4/5. 
Сојузот е правно лице кое го застапува и претставува Претседателот. 
Дејноста на Сојузот е популаризирање на кинологијата, одгледувањето, 
заштитата и ширењето на чистокрвни расни кучиња на територијата на 
Република Македонија. 
 

Член 4 
 

Сојузот има свој печат и штембил. Печатот е тркалезен со кружен натпис: 
Кинолошки сојуз на Република Македонија - Скопје, а во средината се наоѓа 
знак на две кучешки глави. 
Штембилот има правоаголна форма со натпис во редови: прв ред: “Кинолошки 
сојуз на Република Македонија”; втор ред: “Бр._____________ ”; трет ред: 
“_______________ 20_ _ година” и четврт ред: “Скопје”. 
Сојузот користи и тркалест печат за потврдување на условен родовник само 
при добивање или консолидирање нови раси на кучиња со натпис РКМ-МУР 
(Македонски Условен Родовник). На овој печат натписот оди во круг 
“Кинолошки сојуз на Република Македонија”, а во средината со големи букви 
РКМ-МУР. 
Сојузот има свој амблем во форма на елипса. На горниот дел стои натписот 
“Кинолошки сојуз на Република Македонија”, а долниот дел е декориран со 
симбол на пасишта и силуета од планини и куче Шарпланински овчар. 
 

Член 5 
 

Сојузот е назависен во управувањето, определувањето и остварувањето на 
целите и дејностите утврдени со Статутот. 
Сојузот е непрофитен и непартиски во своето дејствување. 
 

Член 6 

 

Сојузот се придржува до принципот на јавност и достапност на информации, а 
за своето работење ја информира јавноста преку своето гласило “Билтен на 
Кинолошки сојуз на Република Македонија” и Интернет страна. 
 

Член 7 

 

Кинолошките друштва и Клубови за поедини раси зачленети во Сојузот, својата 
организација, дејност, права и обврски ги утврдуваат со свои Статути и 
Правилници, кои не можат да бидат спротивни на овој Статут. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА СОЈУЗОТ 
 

Член 8 
 

Сојузот ги има следните цели и задачи: 
-  ја уредува и утврдува политиката на кинологијата на Република 
Македонија; 
-  ги поставува заедничките основи на организирање и работа на 

кинолошките друштва и расови клубови; 
-   ја поттикнува и обединува активноста на своите членови; 
-   изработува програми за развој на кинологијата во Републиката; 
- го организира издавањето на своето гласило “Билтен” како и друга 

стручна литература, ја одржува и дополнува својата интернет страна; 
- го утврдува Правилникот за стручна работа на Кинолошкиот сојуз на 

Република Македонија; 
- организира стручни советувања, изложби, ревии, смотри, предавања и 

разни испити во работа; 
- доделува одликувања и признанија; 
- поттикнува и помага научно-истражувачка дејност во областа на 
Кинологијата; 
- соработува со други сојузи, друштва, организации и поединци во земјата 

и во странство; 
- го унапредува воспитувањето и образованието на киинолозите и ја 

развива кинолошката култура, етика и хуманост; 
- им дава непосредна стручна и друга помош на кинолошките друштва, 

расови клубови и физичките лица; 
- ги разрешува спорните прашања настанати помеѓу Кинолошките 
друштва; 
- прибира матерјали за историјата на кинологијата; 
- ја пропагира кинологијата преку јавните медиуми; 
- воспоставува и води кинолошко-матична евиденција, ги собира и 

обработува податоците од областа на кинологијата и 

- врши и други работи предвидени со Законот. 
 

Член 9 
 

Сите членови на сојузот должни се да ги спроведуваат програмите, одлуките, 
заклучоците и ставовите на сојузот и да ги извршуваат обврските утврдени со 
овој Статут. 
 

СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА СОЈУЗОТ 
 

Член 10 

  

Имотот на Сојузот се состои од: парични средства, подвижни и недвижни 
ствари и друго права. 
 

 
 
 
 
 
 



 

Член 11 
 

Преку своите активности Сојузот остварува средства. 
Средствата се остваруваат од: 
- членарина на редовните членови; 
- приходи од стручни услуги; 
- други приходи од индивидуални лица или организации-спонзори. 
 

Член 12 
 

Приходите и расходите на Сојузот се утврдуваат со финансиски план, кој се 
донесува за една календарска година, а по завршувањето на годината се 
поднесува завршна сметка. 

Член 13 
 

Начинот на материјалното и финансиското работење се утврдува со општи 
акти на Сојузот. 
Општите акти се донесуваат во согласност со Статутот и Законот. 
 

Член 14 
 

Сојузот може да основа наменски фондови, а одлука за основање донесува 
Извршниот одбор на сојузот со мнозинство гласови од вкупниот број на 
членови. 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ 
 

Член 15 
 

Кинолошкиот сојуз на Република Македонија организационо функционира 
преку Кинолошките друштва и Расови клубови на територијата на Република 
Македонија кој ги обединува во единствен Сојуз. 
 

Член 16 
 

Членови на Кинолошкиот сојуз се Кинолошките друштва и Клубови за поедини 
раси (во понатамошниот текст “Расови Клубови”) во Република Македонија. 
Прием на нови членови врши Собранието на сојузот. 
За прием во Сојузот, новите членови треба да ги исполнуваат условите 
пропишани со Законот за здруженија и фондации и истите да го прифатат 
Статуот и сите други нормативни акти на овој Сојуз. 
 

Член 17 
 

Прием на нови членови во Сојузот се врши еднаш годишно.  
Барањето за прием писмено се доставува до Сојузот, најдоцна до 31 Декември 
во предходната година за прием во тековната календарска година. 
Извршниот одбор ја проверува документацијата приложена кон барањето и за 
тоа доставува Извештај до Собранието на Сојузот. 
Одлука за прием на нови членови донесува Собранието на Сојузот со 
мнозинство гласови од вкупниот број на членови на Собрание. 
 

Член 18 



 

  

Правата на членовите се: 
- да земат учество во работата на органите и телата на Сојузот преку свои 

избрани претставници; 
- да предлагаат и бираат членови-кандидати во органите и телата на 
сојузот; 
- да ги користат сите бенефиции и права што произлегуваат од Статутот 

на овој Сојуз. 
 

Член 19 
 

Обврски на членовите на Сојузот се: 
- да плаќаат редовна годишна членарина во Сојузот, а најдоцна до 30 

Април за предходната календарска година; 
- да ги подмируваат надоместоците за извршените услуги од страна на 

Сојузот, во предвидените рокови; 
- да работат во интерес на кинологијата, кој интерес произлегува од 

зацртаните цели и задачи во Статутот на овој Сојуз; 
- да се придржуваат до нормативите пропишани во статутот на овој Сојуз 

и до  правилниците донесени од органите и телата на истиот. 
 

Член 20 

 

Престанок на членство во Сојузот настанува: 
- со доброволно барање на постоен член; 
- со непочитување на одредбите од член 18 на овој Статут; 
- по предлог на Извршниот одбор; 
Одлука за исклучување од членство во Сојузот носи Собранието на Сојузот со 
мнозинство гласови од вкупниот број на присутни членови. 
 

Член 21 

 

Кинолошките друштва и Расовите клубови се посебни правни лица во 
остварувањето на своите овластувања и должности и одговараат пред Сојузот, 
а својата работа се должни да ја вршат согласно позитивните законски 
прописи. 
 

Член 22 

 

Кинолошките друштва и Расовите клубови, на изборно собрание избираат 
Претседател на колективното раководно тело составено најмалку од 5 (пет) 
члена со мандат од четири години. 
 

 
Член 23 

 

Кинолошките друштва и Расовите клубови избираат и други органи предвидени 
со Статутот на сојузот, друштвата и клубовите. 
 

 
 

Член 24 
 

Кинолошките друштва и Расовите клубови ги извршуваат следните работи: 



 

- донесуваат свој Статут кој е во согласност со Статутот на Сојузот; 
- формираат стручна служба; 
- го следат и го стимулираат развојот на кинологијата; 
- водат евиденција за расни кучиња; 
- ги извршуваат одлуките и заклучоците на Сојузот и ја спроведуваат 

заедничката кинолошка политика; 
- ги извршуваат материјалните и други обврски кон Сојузот и 

- вршат и други работи предвидени со Законот. 
 

Член 25 

 

Кинолошките друштва и Расови клубови доставуваат годишни извештаи за 
својата работа до Извршниот одбор на Кинолошкиот Сојуз на Р.Македонија. 
 
 

ОРГАНИ НА СОЈУЗОТ 

Член 26 
 

Органи на Сојузот се: 
- Собрание; 
- Претседател (Застапник на Сојузот); 
- Генерален Секретар 

- Извршен одбор и 

- Надзорен орган. 
  

С о б р а н и е 
 

Член 27 
 

Собранието на Сојузот е составено од членовите на Изршниот одбор и од 
претставници на Кинолошките друштва и Расовите клубови и тоа секое 
друштво и клуб делегира по еден претставник плус: 

• еден ако во претходната календарска година имало од 1-10 легла; 
• два ако во претходната календарска годниа имало од 11-20 легла; 
• три ако во претходната календарска годниа имало од 21-50 легла; 
• пет ако во претходната календарска годниа имало над 50 легла. 

Кинолошките друштва и Расови клубови ги испраќаат своите членови на 
Собрание со заверени полномошна од Друштвата и Клубовите. 
  

 
Член 28 

 

Собранието ги врши следните работи: 
- го донесува Статутот на Сојузот или измените во него, програма за 

работа и други акти во согласност со Законот; 
- усвојува годишен извештај за работа и финансиски извештај и го 

објавува на својата веб страница; 
- усвојува завршна сметка и финансиски план; 
- ги прифаќа извештаите на другите органи во Сојузот; 
- одлучува за внатрешната организација и за прием на нови членови и 

престанок на членство во Сојузот; 
- одлучува за зачленување или за престанок на членство на Сојузот во 

Меѓународни организации и ја дефинира соработката со нив; 
- одлучува за промена на целта на Сојузот; 



 

- ги избира и отповикува Претседателот на Сојузот, Генералниот Секретар 
и другите членовите на Извршниот одбор на Сојузот и определува кој од 
членовите на Извршниот одбор ќе биде Заменик на Претседателот на 
Сојузот; 

- ги избира и отповикува членовите на Надзорниот орган; 
- избира почесни членови на Сојузот и доделува награди и признанија; 
- донесува деловник за работа на Собранието; 
- одлучува за престанок на постоење на Сојузот со двотретинско 

мнозинство од  сите членови на Сојузот; 
- одлучува и за други прашања кои не се во надлежност на другите тела 

на Сојузот. 
 

Член 29 
 

Собранието работи на седници. 
Собранието по правило одржува седница најмалку еднаш годишно. 
Вонредна седница на собранието може да се одржи по писмено барање од 1/3 
(една третина) од членовите на здружението. 
Вонредната седница се одржува најдоцна во рок од 30 дена од денот на 
поднесеното барање за одржување.   
 

Член 30 
 

Седница на Собранието свикува Претседателот на Сојузот; 
Седница на Собранието се свикува по предлог на Извршниот одбор или на 1/3 
(една третина) од вкупниот број членови на Собранието. 
Ако Претседателот на Собранието во рок од 14 дена од денот на дадениот 
предлог не свика седница, седницата ја свикува Извршниот одбор или 
иницијаторите; 
Седница на Собранието за работата на Извршниот одбор, може да се свика и 
на предлог на Надзорниот орган; 
Собранието се свикува со писмено известување на членовите најмалку 7 
(седум) дена пред закажаниот рок, со дневен ред и материјалите кои ќе се 
разгледуваат. 
Собранието се одржува ако се присутни најмалку половина од вкупниот број на 
членови и одлучува со просто мнозинство од присутните, освен за случаите за 
кои со овој Статут е определено друго потребно мнозинство за одлучување. 
 

П р е т с е д а т е л   н а   С о ј у з о т 

 

Член 31 

 

Собранието избира Претседател на Сојузот. 
Мандатот на Претседателот на Сојузот е четири години. 
Претседателот на Сојузот е лице овластено за застапување на Сојузот 
(Застапник на Сојузот).  
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 Сојузот може да биде само деловно способно лице кое има 
живеалиште или престојувалиште на територијата на Република Македонија.                              
Правата и обврските Претседателот на Сојузот ги врши во согласност со закон, 
статутот и другите акти.  
Претседателот на Сојузот е член на Извршниот одбор. 

 

Член 32 

 

Претседателот ги врши следните работи: 
• го претставува и застапува Сојузот пред разни органи, организации и 

пред други правни лица. 
• се грижи и управува со имотот и средствата на Сојузот и обезбедува 

законитост во нивното работење. 
• раководи со седниците на Извршниот одбор и е одговорен за 

спроведување на заклучоците донесени од Собранието, односно 
Извршниот одбор. 

• одговорен е пред надлежните органи за законитото работење на Сојузот, 
особено во сверата на матријално-финансовото работење. 

• се грижи за имотот и средствата на сојузот, за нивното законско 
трошење и располагање. 

Претседателот за својата работа му поднесува годишен извештај на 
Собранието пред кое и одговара. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

И з в р ш е н   о д б о р 
 

Член 33 
 

Извршниот одбор е извршно тело на Собранието на Сојузот кој се состои од 9 
(девет) члена. 
Претседателот на Сојузот е член и Претседател на Извршниот одбор. 
Членовите на Извршниот одбор ги избира Собранието, со мандат од четири 
години. 
Извршниот одбор заседава по потреба. 
 

Член 34 
 

Членовите на Извршниот одбор за својата активност во кинологијата 
одговараат пред органите и телата на Сојузот. 
Член на Извршниот одбор се иззема од гласање за прашања поврзани со него, 
со неговиот брачен другар или роднина до втор степен и за прашања кои се 
однесуваат на некое правно лице врз кое тој има контрола или економски 
интерес. 

Член 35 

 

Извршниот одбор ги врши следните работи: 
- ги подготвува седниците на Собранието; 
- го подготвува нацрт Статутот и другите одлуки што треба да ги донесе 

Собранието; 
- ги спроведува заклучоците, упатствата и одлуките на Собранието на 
Сојузот; 
- соработува со кинолошките друштва и расовите клубови и ја потпомага 

нивната работа; 
- оснива административна служба и се грижи за обезбедување материјали 

и технички средства за работата на истата и врши контрола врз 
нејзината работа; 

- се грижи за имотот и средствата на Сојузот; 
- донесува програма за работа на Сојузот; 
- изготвува и предлага финансов план за работа на Сојузот; 
- одредува одговорен уредник за “Билтенот” на Сојузот; 
- донесува правилник за организација и систематизација на рабтните 

места во Сојузот; 
- избира дисциплински суд и донесува Правилник за работа на 

дисциплинскиот суд; 
- поднесува годишен извештај за својата работа пред Собранието на 

Кинолошкиот сојуз на Р. Македонија; 
- формира постојани или привремени тела и комисии за поуспешно 

извршување на своите работи и 

- ги обавува и врши сите останати задачи кои се од интерес за 
унапредување на кинологијата; 

За својата работа Извршниот одбор одговара пред Собранието, на кое му 
поднесува извештај за својата работа. 
 

 
 
 
 



 

 
З а м е н и к   н а   П р е т с е д а т е л о т   н а   С о ј у з о т 

 

Член 36 
  

Собранието на Сојузот при изборот на Извршниот одбор определува кој од 
членовите на Извршниот одбор го избира за Заменик на Претседателот на 
Сојузот. 
Заменик на Претседателот на Сојузот ќе го заменува Претседателот на Сојузот 
во случај на негово отсуство. 

 

Г е н е р а л е н   С е к р е т а р 
 

Член 37 

 

Собранието избира Генерален Секретар на Сојузот. 
Генералниот Секретар се грижи за подготовка на седниците на Извршниот 
одбор, водење на записниците и е надлежен за сите организационо-технички 
прашања поврзани со работењето на Извршниот одбор и со вработените во 
Сојузот. 

 

 
 

Член 38 
 

Генералниот Секретар ја води и организира работата на канцеларијата на 
Сојузот. 
 

Н а д з о р е н   о р г а н 

 

Член 39 
 

Надзорниот орган е колективен орган кој го избира Собранието на Сојузот. 
 

Член 40 
 

Надзорниот орган се состои од 3 (три) члена со мандат од четири години. 
За својата работа Надзорниот орган му поднесува извештај на Собранието 
пред кое и одговара. 
 

Член 41 

 

Членовите на Надзорниот орган не можат да бидат членови на Извршниот 
одбор. 
Претседателот на Надзорниот орган може да присуствува на седниците на 
Извршниот одбор, без право на глас. 
 

Член 42 

 

Надзорниот орган врши надзор над примената на Статутот и други општи акти 
на Сојузот и на неговото финансиско-материјално работење. 
 

 
 



 

 
 

Член 43 

 

Надзорниот орган е должен да укажува на неправилното работење на сојузот. 
Најмалку еднаш годишно го прегледува финансиско-материјалното работење 
на Сојузот, а по потреба иницира постапка пред надлежните органи. 
Сојузот и неговите органи и Сртучната служба се должни да му даваат на 
Надзорниот орган податоци, увид на документација и други објаснувања што ќе 
ги побара како и известување што направиле по утврдените забелешки. 
 

Д и с ц и п л и н с к и  с у д 

 

Член 44 
 

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. 

 
 

Член 45 

 

Дисциплинскиот суд работи на седници според Правилник што го донесува 
Извршниот одбор на Сојузот. 
Дисциплинскиот суд за својата работа му поднесува поединечни и годишни 
извештаи на Извршниот одбор на Сојузот пред кој и одговара. 
 

С о б и р   н а   к и н о л о ш к и   с у д и и 
 

Член 46 
 

Собирот на кинолошките судии на КСМ е највисок стручен орган, кој се 
занимава исклучиво со стручно-кинолошки прашања. 
Собирот го сочинуваат кинолошките судии и приправници. 
Кинолошките приправници имаат право да расправаат на седниците на 
Собирот, но не и да одлучуваат. 

Член 47 

 

Собирот на кинолошките судии се состанува најмалку два пати годишно. 
Собирот на судиите и приправниците за решавање на стручно-кинолошките 
прашања, ги усвојува, менува и дополнува општите стручни акти. 
Собирот избира свое стручно извршно тело “Стручен Совет” од 5 (пет) члена, 
во кој по автоматизам влегува водителот на родовната книга на Сојузот, а на 
седниците учествува и Претседателот на Сојузот, без право на глас. 
Мандатот на членовите на Стручниот совет е четири години. 
Стручниот совет има обврска за своите одлуки преку канцеларијата на сојузот 
да го известува Извршниот одбор на сојузот. 
Начинот на избирање на СС се врши спрема деловникот за работа, кој го 
предлага Претседателот на Стручниот совет,  а се усвојува на денот на 
одржување на седницата. 
Кандидатите за СС треба да имаат најмалку 5 (пет) години судиски стаж и по 
можност богато судиско искуство. 



 

Доколку судиската организација не располага со доволен број судиски кадар од 
претходниот став, пополнувањето на преостанатиот број на членови на 
стручниот совет, се врши следствено по години на судиски стаж. 
Членовите на Извршниот одбор не можат да бидат бирани за членови на СС, 
освен водителот на рдодбната книга кој влегува по автоматизам. 
Работата на СС е подробно опишана во “Правилникот за Стручна работа” на 
Сојузот, како највисок општ акт за стручно работење. 
 

ИЗВРШУВАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РАБОТИ НА СОЈУЗОТ 

 

Член 48 
 

Административните, финансиските, правните и други работи ги врши 
административната служба на Сојузот со вработени стручни лица на одредено 
или неодредено време, односно други сртучни лица избрани со одлука на 
Извршниот одбор на КСМ. Во одлуката на Извршниот одбор за нивниот избор 
се утврдуваат и должностите на стручните надворешни лица, како и висината 
на надоместокот за извршената работа. 

 
 

Член 49 
 

Обврските на административната служба се утврдуваат со Правилник и други 
општи акти кои ги донесува Извршниот одбор. 
За статусот и личниот доход на вработените во административната служба 
решава Извршниот одбор. 
 

Член 50 

 

Со работата на административната служба раководи Генералниот секретар на 
Сојузот. 
Генералниот секретар во односите со вработените ги заменува Претседателот 
и Заменик на Претседателот во нивно отсуство. 
 

Член 51 

 

Административната служба за својата работа поднесува извештај на 
Извршниот одбор на Сојузот. 
 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 52 
 

Кинолошките друштва и Расови клубови, членки на сојузот, го добиваат 
статусот на начин и во постапка утврдена со овој Статут. 
 

Член 53 

 

Сојузот ќе престане да работи ако: 
- за тоа одлучи Собранието со 2/3 (две третинско) мнозинство; 
- бројот на членките на Сојузот се намали под бројот определен за 
здружување; 
 

Член 54 



 

 

За статусни промени на Сојузот одлучува Собранието на Сојузот со 2/3 (две 
третинско) мнозинство од вкупниот број на членови; 

 

Член 55 

 

Во случај на престанок на работата на Сојузот имотот и обврските, архивата и 
документацијата се предаваат на правниот наследник кој ќе го одреди Судот. 
 

Член 56 

 

Во рок од 3 месеци од денот на стапување во сила на овој Статут, Сојузот ќе ги 
донесе сите предвидени акти. 
 

 
Член 57 

 

Членовите на Сојузот се должни да ги усогласат своите Статути со овој Статут 
најдоцна во рок од 3 (три месеци) од неговото усвојување. 
 

Член 58 

 

Измени и дополнувања на овој Статут се вршат според постапката во која и 
самиот е донесен. 

 

Член 59 

 

Со усвојување на измените на Статутот и донесување на Пречистениот текст 
на Статутотот, донесениот Пречистен текст на Статутот ќе се применува како 
интегрален текст на Статутот. 
 
 
 

Скопје, 16.02.2014 година 
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      __________________________________

                    Сашо Пешев 
    


