
 
КИНОЛОШКИ СОЈУЗ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ул. Коста Шахов бр. 6-1/1, 1000 Скопје; П.Фах 728; Tел./Факс +389 23 085 860; e-mail: karmkd@gmail.com 
 
Скппје, 04.12.2018 гпд. 
 

З А П И С Н И К 
 
Од Спстанпкпт на членпвите на Извршен пдбпр на КСМ, пдржан на 04.12.2018 гпдина, сп ппчетпк 
вп 17:00 часпт вп прпстприите на спјузпт.  
На спстанпкпт присуствуваа 4 члена пд  вкупнп 8, вп спстав: Миле Алекспски-Претседател на 
КСМ, Гпран Дпјчинпски, Дпнчп Бприспв и Мирпслав Трајкпв, членпви на ИО при КСМ. 
Спставен дел на Записникпт е списпкпт на присaтните членпви  на Извршен пдбпр на КСМ  сп 
свперачни пптписи.  
Спстанпкпт гп птвпри и сп негп ракпвпдеше Председателпт на КСРМ, Миле Алекспски. 
 

Дневен ред 
 

1. Закажувое на впнреднп Спбрание   
 

За записничар беше предлпжена Сладана Ппппвска – технички секретар на КСРМ. 
 
Председателпт на КСРМ, Миле Алекспски на ппчетпк ги праша присутните дали се спгласуваат сп 
предлпженипт дневен ред , Мирпслав Трајкпв имаше дппплна на истипт и тпа: За прва тпчка да 
пстане предлпжената -Закажуваое на впнреднп Спбрание, за втпра ја предлпжи – предлпг за 
прием на нпви членки вп КСМ, какп трета-жалба пп дисциплинска ппстапка прптив лицетп 
Стефанија Даскалаки и на крај тпчка Разнп. 
Предлпженипт, изменет дневен ред беше еднпгласнп прифатен пд присутните. 
 

1. Пп првата тпчка, закажувое на впнреднп Спбрание, Претседателпт на КСМ-Миле 
Алекспски кажа дека пп спветуваое сп правнп лице, впнреднптп Спбрание мпже да се 
закаже, нема ппминатп 30 дена пд пд ппднесенптп бараое за свикуваое на впнреднп 
Спбрание пд 23 членки. Пп тпј пснпв предлпжи датум за пдржуваое на впнреднптп 
Спбрание да биде 21.12.2018 гпд сп ппчетпк вп 18:00 часпт.  
Предлпгпт се стави на гласаое и сп 4 гласа за, беше еднпгласнп усвпен. Сп тпа се дпнесе 
ОДЛУКА да впнреднп Спбрание на КСМ се пдржи на ден 21.12.2018 гпд сп ппчетпк вп 
18:00 часпт. 

2. Пп втпрата тпчка пд дневнипт ред за прием на нпви членки вп КСМ, Трајкпв се изјасни 
дека нема ништп прптив за дпнесуваое на ваква пдлука, пптребнп е секпј град да има 
свпе друштвп или клуб,пспбенп недпстасува вп Штип, знаеме дека ппранп, пред 6-7 
гпдини вп Гевгелија се ваделп пп 1 леглп, а сега тпа се редпвнп дп 20 легла, штп значи 
дека дпкплку немалп пснпванп КД, ќе се пстанелп на старата брпјка. Истптп се счучува сп 
Радпвиш и Струмица. Тпкму затпа, треба да се ппдржат нпви клубпви и друштва, пспбенп 
пнаму каде штп ги нема. 
Предлпзи за нпви  членки се: 
- Кинплпшкп друштвп “Вила Зпра” пд Велес 
- Кинплпшки клуб  за јаппнска Акита пд Радпвиш 
- Кинплпшкп друштвп “Златен  Ретривер” пд  Делчевп 
За ппследнптп друштвп, Трајкпв не се спгласува вп пптпплнпст сп иметп кпе аспцира на 
распв клуб, нп имајќи дп сега пример на друштвп сп име Шарпланинец - пд Тетпвп, тпгаш 
не би имал прптив иметп и за пва друштвп. 
Предлпгпт за прием на пвие три членки беше ставен на гласаое и еднпгласнп беше 
дпнесена ОДЛУКА дека Кинплпшкп друштвп “Вила Зпра” пд Велес, Кинплпшки клуб  за 
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јаппнска Акита пд Радпвиш и Кинплпшкп друштвп “Златен  Ретривер” пд  Делчевп се 
прифаќаат какп предлпзи за прием вп КСМ. 
 

3. За третата тпчка пд дневнипт ред, жалба пп дисциплинска ппстапка прптив лицетп 
Стефанија Даскалаки, Трајкпв пптенцираше дека за вакпв случај убавп е да пдлуката се 
изгласа пд сите членпви на ИО, затпа предлага сега да се изјаснат присатните, а 
пстанатите тпа да гп стпрат пп e-mail.  
Алекспски предлага да тпчката пди на Спбрание и таму да се изјаснат и да се пдлучи пп 
неа или да пди сп изјаснуваое на секпј член ппединечнп. 
Следеше ппединечнп изјаснуваое. 
 
- Мирпслав Трајкпв, ја прифаќа пдлуката на Дисциплински суд и се спгласува сп истата 

(следи свперачен пптпис) 
 
-  Дпнчп Бприспв, ја прифаќа пдлуката на Дисциплински суд и се спгласува сп истата 

(следи свперачен пптпис) 
 
- Гпран Дпјчинпски, ја прифаќа пдлуката на Дисциплински суд и се спгласува сп истата 

(следи свперачен пптпис) 
 
- Миле Алекспски, ја прифаќа пдлуката на Дисциплински суд и се спгласува сп истата 

(следи свперачен пптпис) 
 
 

4. Пп тпчка-Разнп, Претседателпт  Алекспски предлпжи да пфицијалнипт печат пд спјузпт 
биде кај Пптпредседателпт Дпјчинпски, се дп пдржуваое на впнреднптп Спбрание на 
21.12.2018 гпд и тпј ќе се служи сп негп (на предстпјните излпжби, вп канцеларија и на 
впнреднптп Спбрание) 
Пплнпмпштвата за закажанптп впнреднптп Спбрание да бидат пптпишани пд 
Претседателпт и да бидат печатирани сп пфицијалнипт печат на спјузпт и испратени на 
пфицијалните адреси пд веб страницата пп Каргп. 
И пвие два предлпга беа еднпгласнп прифатени. 

 
 
 

Спбирпт заврши вп 20:55 часпт. 
 

 
 Записничар:         Претседател на КСМ 

         
Сладана Ппппвска        Миле Алекспски 

      


