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Врз основ на чл.25 ст.1 ал.2 од Статутот на РСМ донесен на ден 20.02.2011г. (бр.0903-27 од 
30.03.2011г.), Извршниот одбор на РСМ на својата 3-та седница одржана во Штип на ден 26.02.2017 
год., подготви : 
 
             НАЦРТ на ПРЕДЛОГ СТАТУТОТ на РАДИОАМАТЕРСКИОТ СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА   
 
    Со ПРЕДЛОГ до Собранието на РСМ за негово усвојување и донесување, со следната содржина: 
 
 

Р А Д И О А М А Т Е Р С К И   С О Ј У З   Н А   М А К Е Д О Н И Ј А 
 

Врз основ на член 20 од Уставот на Република Македонија („Службен Весник на РМ“ бр.52/91) и 
Законот за здруженија и фондации („Службен Весник на РМ“ бр.52/10), членовите на Собранието на 
Радиоаматерскиот сојуз на Македонија, на седницата на Собранието одржана во _________ на ден 
________ 20___ година, донесоа: 

 
 

С  Т  А  Т  У  Т 
Н А 

РАДИОАМАТЕРСКИОТ  СОЈУЗ  НА  МАКЕДОНИЈА 
 

 
I.   ОПШТИ ОДРЕДБИ. 
                                                             

Член 1 
 

Радиоаматерскиот сојуз на Македонија е независна, непрофитабилна, неполитичка и невладина 
организација, која своите активности ги остварува на територијата на Република Македонија, во 
согласност со Уставот на Република Македонија, Законите и другите подзаконски прописи и 
согласно со одредбите од овој Статут, кој е највисок правен акт на организацијата, како и другите 
акти  донесени од органите во организацијата во согласност со овој Статут, која организација во 
својата работа е целосно самостојна, без разлика на националната, верската, расната или друга 
припадност на членовите на организацијата и како таква организација, истата неможе да биде 
членка на политичка организација. 
 
                                                                               Член 2 
 
Радиоаматерскиот сојуз на Македонија се конституира со слободно здружување од најмалку 3 (три) 
Радиоаматерски клубови од Република Македонија согласно Законот, заради остварување на 
заеднички цели и задачи предвидени во овој Статут, со кој се регулираат истите односи. 

 
                                                                                Член 3 

 
(1) Името на организацијата гласи: Радиоаматерски сојуз на Македонија (во натамошниот текст -   
      Сојузот), а скратеното име на Сојузот е: РСМ. 
(2)  Седиштето на Сојузот е во Скопје, со адреса – Градски ѕид, Блок 5. 
(3)  Сојузот е со својство на правно лице, со права и обврски кои се пропишани со Уставот, Законите   
       и другите подзаконски акти во Република Македонија. 
(4)  Сојузот има своја трансакциска сметка, кој во платниот промет настапува во свое име и за своја 
       сметка. 
 
                                                                               Член 4 

 
(1)  Сојузот има свои: Штембил, печат, амблем и знаме. 

-  штембилот има правоаголна форма, во која е впишан целосниот назив и седиште на    
      организацијата – Сојузот и тоа: Радиоаматерски сојуз на Македонија – Скопје, со предвидено   
      место за внесување на архивски број и датум,  

-  печатот е во тркалезна форма, во чија внатрешност е кружно впишан целосниот назив и 
      седиште на Сојузот и тоа: Радиоаматерски сојуз на Македонија – Скопје, со силуета на радио 
      антена од која одзрачуваат силуетни кружни радио сигнали, 

-  амблемот има облик на развлечен ромб со сооднос на страните од 2:1, чија подлога е со   
      црвена боја, а со златно-жолта боја се вцртани: Антена, кондензатор, скратениот назив-РСМ, 
       навивка и заземјување, кои се поставени во центарот на ромбот,  

 -  знамето има правоаголна форма, со црвена боја, со сооднос на страните од 2:1, во чија средина   
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    се наоѓа амблемот на РСМ. 
(2) Извршниот одбор на РСМ, одлучува за сите прашања околу начинот на изработката, располага-   
      њето и употребата на: Штембилот, печатот, амблемот и знамето на Сојузот. 
 
                                                                               Член 5 
 
Работата на Сојузот е јавна, која јавност се обезбедува со редовно известување на членовите на 
Сојузот и на пошироката јавност, за своите активности или за интересни настани во врска со истите, 
кое може да се врши преку: јавно информирање со свои печатени гласила или нивни електронски 
изданија, со истакнување на информации на интернет – веб страницата на Сојузот, како и преку 
средствата за јавно информирање.  
 

Член 6 
 

(1) Програмата и дејствувањето на Сојузот не може да бидат насочени кон:                               
- насилно уривање на уставниот поредок на Република Македонија, 
- поттикнување и повикување на вооружен судир или немири, како и национална, расна или   

     верска омраза и нетрпеливост, 
- секакви активности кои не се во согласност со Уставот на Република Македонија. 

 
 
II. ЗАЧЛЕНУВАЊЕ НА СОЈУЗОТ ВО ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ   

   И  ИСТАПУВАЊЕ ОД НИВНОТО ЧЛЕНСТВО. 
 
 
                                                                            Член 7 
 
(1) Сојузот може да се зачленува и да истапува од членство, во или од други организации. 
(2) Сојузот е член на Сојузот на здруженијата за техничка култура на Македонија (СЗТКМ). 
(3) Сојузот е член на Меѓународната радиоаматерска унија (IARU). 
(4) Одлуката од ставот 1 од овој член, ја донесува Собранието на Сојузот со 2/3 – две третинско  
     мнозинство од гласовите на членовите на Собранието на Сојузот. 
 
 

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА СОЈУЗОТ. 
 
                                                                               Член 8 
 
(1)  Цели и задачи на сојузот се: 

- ширење и популаризација на техничката култура од областа на радиоаматерството, 
- поттикнување, развој и јакнење на интересот кај децата и возрасните за активно занимавање   

     со електроника, радио и телекомуникации, 
- техничко воспитување, образование и оспособување на членовите за практична примена на   

     електрониката и радиокомуникациите, 
- поттикнување, развој и примена на иновации, научно-технички достигнувања во областа на   

     електрониката, радио и телекомуникациите, 
- организирање, координирање и реализирање активности од интерес на радиоаматерите,  
- претставување на радиоаматерите од Република Македонија во Меѓународната   

     радиоаматерска унија (IARU). 
- организирање и спроведување на стручни семинари и слични акции, како форма на 

     усовршување на стручната и воспитната работа на радиоаматерите, 
- развој и одржување на техничките средства на Сојузот, 

   - организирање и спроведување на радиоаматерска мрежа за опасност (РМЗО), во случаеви на 
     елементарни непогоди и катастрофи, како и во хуманитарни цели, 

- информирање на членството. 
 
                                                                               Член 9 
 
(1) Сојузот ги остварува своите цели и задачи преку: 

 - учество во работата на Сојузот на здруженијата за техничка култура на Македонија (СЗТКМ),    
      нивните органи и тела и други организации во Република Македонија, 

 - учество во работата на Меѓународната радиоаматерска унија (IARU) и други меѓународни  
      организации и асоцијации, 
   -  прием, обработка и испраќање на QSL картички,  
   -  учество во работата на надлежните органи при подготовката и донесувањето на прописи, 
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      во делови со кои се регулираат техничките услови и начинот на користење на аматерските    
      радио станици, како и други прашања од областа на радиоаматерските врски,  
   -  посредување помеѓу: членовите на Сојузот и надлежниот орган, во издавање на одобренија за    
      користење на радиофреквенции во радиоаматерска служба, 
   -  организирање и спроведување на државни,меѓународни и други натпревари на радиоаматерите,  

 -  учество во меѓународни и друг вид на натпревари, организирани од други национални сојузи и  
    асоцијации, 

   -  вршење на административно-технички, економски и финансиски работи за свои потреби. 
 
 

IV. ЧЛЕНУВАЊЕ, ПРАВА И ОБВРСКИ ВО СОЈУЗОТ. 
 

Член 10 
 

(1)   Пристапувањето кон членување во Сојузот е доброволно. 
(2)   Пристапувањето кон членување во Сојузот за физички лица, се остварува со пристапување кон    

  членување во Радиоаматерски клуб, кој е член на Сојузот според одредбата од член 2 од овој    
  Статут, односно членувањето во Радиоаматерскиот клуб, воедно се смета и како членување во  
  Сојузот, а кон членување во Сојузот може да пристапат и физички лица кои не се членови на   
  Радиоаматерски клуб, како и правни лица со стаус на придружни членови во Сојузот. 

(3)   Како членови на Радиоаматерски клуб и на Сојузот според ставот 2 од овој член, се сметаат и   
  членовите на секциите формирани од Радиоаматерските клубови за потребите на своите   
  членови, кои секции може да се формираат за: подрачјето од местото на седиштето на клубот и  
  за блиските подрачја од други населени места. 

(4)   Како членови на Радиоаматерски клуб и на Сојузот, се сметаат и членовите на кои им е  
  доделено признанието – почесен член.   

(5)   Член на Сојузот може да биде секој граѓанин -  државјанин на Република Македонија, кој ги    
  исполнува и почитува условите за членство согласно со овој Статут, другите акти на Сојузот,   
  како и радоаматерскиот кодекс. 

(6)   Членовите на Сојузот имаат еднакви права и обврски. 
(7)   Членовите на Сојузот може да избираат и да бидат избирани или именувани во органите и   

  телата на Сојузот. 
(8)   Радиоаматерските клубови, како и нивните членови, го потврдуваат своето членство во Сојузот,   

  со редовно годишно подмирување на паричен износ членарина во корист на Сојузот, а во   
  спротивно им престанува членството во истиот. 

(9)   Начинот на пристапување за членување во Сојузот, висината на паричниот износ на годишната   
  членарина, рокот за нејзино подмирување кој неможе да го надмине првото полугодие од   
  годината, како и начинот на уплата на истата во корист на Сојузот, го регулира Извршниот   
  одбор на Сојузот, со свои донесени акти. 

(10)Извршниот одбор на Сојузот може да одлучува за делумно или целосно ослободување на  
       членовите на Сојузот од обврската за подмирување на паричниот износ на годишната  
       членарина, како и за задолжување за подмирување двојно повисок износ од утврдениот за  
       годишна членарина, за членови на Сојузот кои истата нема да ја подмират во определениот рок  
       утврден со акт, за што го известува Надзорниот одбор. 
(11)Извршниот одбор на Сојузот должен е да води евиденција - регистар, како и да врши ажурирање  
      на  бројноста на членството во Сојузот, по истекот на секое полугодие, за што го известува  
      Собранието на Сојузот. 
(12)Извршниот одбор на Сојузот овластен е да соработува со надлежниот орган за издавање на   
      одобренија за користење на радиофреквенции во радиоаматерска служба, по сите прашања  
      околу усогласување на бројноста на членството на Сојузот и бројноста на издадени одобренија  
      од органот, поради понатамошно регулирање на обврските за котизација кон Меѓународната  
      радиоаматерска унија (IARU), со взаемно координирање заради превземање на потребните  
      мерки и активности.   
 

 Член 11 
 

(1)  Радиоаматерски клуб може да пристапи кон членување во Сојузот, доколку поседува уредни    
 важечки акти издадени од надлежните државни органи во Република Македонија, со кои се   
 регулирани неговите: регистрирање како правно лице и одобрението за користење на  
 радиофреквенции во радиоаматерска служба. 

(2)  Странски државјанин може да пристапи кон членување во Сојузот, под истите услови како во    
 член 10 од овој Статут, со исклучок на правата од ставот 7 од истиот член, доколку поседува  
 уреден важечки акт издаден од надлежен државен орган во Република Македонија, со кој е  
 регулиран неговиот престој во државата подолг од 30 дена. 

(3)  Дете од најмалку 14 (четиринаесет) годишна возраст може да пристапи кон членување во   
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 Сојузот, под истите услови како во член 10 од овој  Статут, со исклучок на правата од ставот 7 од   
 истиот член, доколку претходно постои писмено добиена согласност за истото од негов родител   
 или старател, се до стекнување со полнолетството на детето, односно до навршување на  
 неговата 18 (осумнаесет) годишна возраст. 

(4)  За дете кое е член на Сојузот според став 3 од овој член, потребно е претходно писмено   
 добивање согласност од негов родител или старател, секогаш кога со детето се планира да се  
 учествува во активности во организација на Сојузот, а кои активности се одржуваат надвор од       
 подрачјето на местото на неговото живеалиште или престојувалиште, при кои активности детето  
 мора да биде под менторство и надзор од возрасен член на Сојузот, на кои активности може да  
 присуствува и родителот или старателот на детето. 
 

 Член 12 
 
(1) Членувањето на член во Сојузот престанува во следните случаеви: 

- со доброволно истапување, 
- со исклучување, 
- во случаеви предвидени со Закон или друг пропис  и 
- поради неподмирување на утврден паричен износ за годишна членарина, во корист на Сојузот. 

 
Член 13 

 
(1) Правата и обврските на членовите на Сојузот се: 

- да даваат предлози за обликување на програмата за работа на Сојузот, 
- да учествуваат во активностите што ги организира Сојузот, 
- да избираат и да бидат избирани или именувани во органите и телата на Сојузот. 
- да добиваат признанија и награди за својата успешна активност, 
- да користат уреди и опрема во сопственост или управување на Сојузот, притоа придржувајќи се  

според одредбите од Законот, Статутот и другите прописи, 
- редовно да ги подмируваат обврските кон Сојузот по основ пропишани давачки, 
- да ги почитуваат и да се придржуваат до одредбите од овој Статут и до донесените одлуки од 

     сите органи и тела на Сојузот, 
- да ги почитуваат и да се придржуваат до утврдените норми на однесување од Радиоаматерскиот 

кодекс и од Кодексот на однесување на членовите на Сојузот. 
 
 
V. ОРГАНИ НА СОЈУЗОТ, ПРЕТСЕДАТЕЛ И ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗОТ,  

НАЧИН НА  НИВНИОТ ИЗБОР, НИВНИ ПРАВА, ОБВРСКИ  И  ДОЛЖНОСТИ. 
 

 Член 14 
 

(1) Органи на Сојузот се: 
- Собранието на Радиоаматерскиот сојуз на Македонија (во натамошниот текст - Собранието), 
- Извршниот одбор на Сојузот,  
- Надзорниот одбор на Сојузот и 
- Советот на честа на Сојузот. 

(2) Собранието или Извршниот одбор можат да формираат и други постојани или повремени  
     работни тела, со соодветен мандат утврден од истите, кој мандат неможе да биде подолг од  
     мандатот на органот кој го формирал телото. 
(3) Права и обврски на избраните членови во органите и во телата на Сојузот се: 

- да ги почитуваат и спроведуваат одредбите од овој Статут, 
- да ги почитуваат и спроведуваат сите донесени акти и одлуки од Собранието на Сојузот, 
- да придонесуваат за развој на Сојузот  и 
- да предлагаат и решаваат прашања од заеднички интерес. 

 
 
V-1. СОБРАНИЕ НА СОЈУЗОТ. 
 

 Член 15 
 

(1) Собранието е највисок орган на управување на Сојузот. 
(2) Собранието се конституира од членови на Собранието, кои се овластени претставници на 

Радиоаматерските клубови, според критериумот на бројност на членови во клубовите и тоа: 
- 1 (еден) претставник од клуб, при бројност до 9 (девет) членови во клубот, 
- 2 (два) претставници од клуб, при бројност од 10 (десет) до 19 (деветнаесет) членови во клубот, 
- 3 (три) претставници од клуб при бројност од 20 (дваесет) и повеќе членови во клубот. 
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 (3) Собранието се конституира и од членови на Собранието, кои се членови или придружни членови  
      на Сојузот, а кои не се членови на Радиоаматерски Клуб и кои се овластени претставници по  
      претходно дадена соодветна изјава  заверена кај Нотар, според следните критериуми: 

- 1 (еден) претставник од 5 (пет) до 9 (девет); 2 (два) претставници од 10 (десет) до 19 
(деветнаесет) и 3 (три) претставници од 20 (дваесет) и повеќе, поименично наведени членови – 
физички лица, вклучително и членот - претставник, кои се членови на Сојузот, а кои не се 
членови на Радиоаматерски клуб, но во секој случај најповеќе до 3 (три) претставници во 
Собранието од вкупниот број на такви членови. 

- 1 (еден) претставник од правно лице - придружен член на Сојузот, кого правното лице со свој акт 
го овластува за нивно претставување во Собранието на Сојузот. 

(4) Членовите на Сојузот од ставот 3 ал.1 од овој член, неможе да овластат друг член истовремено 
да ги претставува во Собранието на Сојузот, освен оној член - нивен претставник кој е наведен 
во нему даденото овластување – изјавата заверена кај Нотар. 

(5) Доколку на претставникот или на некого од членовите на Сојузот од ставот 3 ал.1 од овој член, 
им престанало членувањето во Сојузот по било кој основ, тогаш престанува и важноста  на 
даденото овластување за нивно претставување во Собранието на Сојузот, по што преостанатите 
членови, може повторно да овластат свој претставник во Собранието на Сојузот, доколку 
претходно бидат исполнети сите соодветни услови предвидени во ставот 3 од овој член. 

(6) Целокупната писмена и друга комуникација помеѓу: органите и телата на Сојузот, со членовите 
од ставот 3 ал.1 од овој член, се одвива преку нивниот овластен претставник. 

(7) Мандатот на членовите на Собранието трае 4 (четири) години, со можност за нивен повторен 
избор. 

 
 

                                                                               Член 16 
 
(1)  Собранието работи на седници, кои можат да бидат: редовни, вонредни или изборни   
      (конститутивни). 
(2) Со седниците на Собранието раководи Претседателот или Потпретседателот на Собранието, 

кој е воедно и Претседател или Потпретседател на Сојузот и на Извршниот одбор на Сојузот. 
(3) На седниците на Собранието присуствуваат овластените претставници од Радиоаматерските 

клубови, сите избрани и именувани членови во органите и телата на Сојузот, а може да 
присуствуваат и други членови на Сојузот, како и други поканети. 

(4) Собранието одржува редовна седница најмалку еднаш годишно. 
(5) Собранието одржува изборна - конститутивна седница на секои 4 (четири) години, на која се 

врши нов избор на: Претседател и Потпретседател на Сојузот,  на членови во органите и телата 
на Сојузот, како и други избирања или именувања од надлежност на Собранието.   

(6) Собранието може да работи и полноправно да одлучува, доколку на седниците од ставот 1 на 
овој член присутни се мнозинството (најмалку половината, плус еден), од вкупниот број 
овластени претставници на Радиоаматерските клубови, во кој вкупен број се смета и бројот на 
овластени претставници кои не се присутни на седниците. 

(7) Собранието по правило, ги донесува своите одлуки со јавно гласање, а по исклучок може да 
одлучи по определени прашања истите да ги донесува и со тајно гласање, секогаш според 
принципот: еден претставник – еден глас. 

(8) Начинот на работа на Собранието се утврдува со Деловник за работа, што го донесува 
Собранието, во кој покрај другото е утврдено и потребното мнозинство гласови за донесување 
одлуки по прашања по кои Собранието одлучува.  

(9) Собранието одржува вонредна седница по потреба кога постојат оправдани причини, по предлог 
на Извршниот или на Надзорниот одбор, или по предлог од најмалку 1/3 - една третина од 
овластените претставници на Радиоаматерските клубови кои се членови на Сојузот. 

(10) Доколку Претседателот на Собранието не свика одржување на седница во рок од 30 (триесет) 
дена по поднесен предлог од ставот 9 на овој член, одржувањето на седницата ќе го свика 
предлагачот, со која седница должен е да раководи Претседателот на Собранието, што во 
случај на негово несогласување за раководење со седницата или негово отсуство од седницата 
од било кои причини, со седницата ќе раководи Потпретседателот на Собранието, а доколку и 
тој изрази несогласување за раководење со седницата или во случај на негово отсуство од 
седницата од било кои причини, тогаш со седницата ќе раководи и ќе претседава највозрасниот 
присутен член на Сојузот. 

         
 Член 17 

 
(1) Собранието ги врши следните работи: 

- Донесува Статут на Сојузот и негови измени и дополнувања, по предлог од Извршниот одбор на 
Сојузот, со мнозинство гласови (најмалку половината, плус еден) од вкупниот број членови на 
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Собранието, во кој вкупен број се сметаат и оние овластени претставници – членови, кои не се 
присутни на седницата, 

- Донесува Деловник за работа на Собранието и негови измени и дополнувања, како и Програма 
за работа на Сојузот со  финансиски план, 

- Донесува и други нормативни акти и нивни измени и дополнувања, во рамките на своите надлеж- 
  ности  согласно со Статутот, а кои не се во надлежност на други органи или тела на Сојузот, по  
  своја иницијатива или по нивен Предлог. 
- Разгледува и усвојува годишни извештаи за работата на Извршниот и на Надзорниот одбор на 

     Сојузот, 
- Усвојува завршна сметка и финансиски план на Сојузот, 
- Одлучува за изменувања и дополнувања на целите на здружувањето, 
- Одлучува за формирање или укинување на органи, тела и други внатрешни облици на  

     организирање во Сојузот, 
- За потребите од членот 9 ст.1 ал.8 од овој Статут, по предлог од Извршниот одбор на Сојузот, 

може да формира стручна служба, со која раководи Секретар со посебни овластувања во 
работата, 

- Одлучува за основање на свои трговски друштва или заеднички со други правни лица, во врска 
со остварувањето на своите цели и задачи, со регистрирани дејности согласно и соодветно на 
истите цели и задачи, по предлог на Извршниот одбор, 

- Одлучува за здружување или разделување, зачленување или истапување од членство во или 
     од други домашни и меѓународни здруженија или организации, 

- Констатира нови зачленувања и престанок со членувања во Сојузот, 
- Избира, разрешува или именува членови во органите и телата на Сојузот, од редот на членовите 

     на Сојузот, 
- Избира и разрешува Претседател и Потпретседател на Сојузот, од редот на членовите на 

Сојузот, 
- Избира и разрешува претставник на Сојузот, од редот на членовите на Сојузот, во Сојузот на  

     здруженијата за техничка култура на Македонија, по предлог од Извршниот одбор на Сојузот, 
- Избира и разрешува членови на свои формирани постојани или привремени работни тела, 
- Одлучува за престанок со работа на Сојузот, доколку одлуката е донесена со најмалку 2/3 - две  

     третинско мнозинство  од гласовите на вкупниот број членови на Собранието – овластените  
     претставници на Радиоаматерските клубови, во кој вкупен број членови се смета и бројот на оние  
     овластени претставници кои не се присутни на седницата, 

- Донесува Кодекс на однесување на членовите на Сојузот, како и измени и дополнувања на 
Кодексот, по заеднички поднесен предлог од Извршниот и од Надзорниот одбор на Сојузот, во кој 
на јасен, прецизен и недвосмислен начин, утврдени се нормите на однесување на членовите на 
Сојузот, при нивното: работење, активности и дејствување,  

- Одлучува по поднесени вонредни правни средства - Барање за заштита на законитоста против 
     конечни одлуки донесени од органите и телата на Сојузот, 

- Одлучува за доделување на награди и признанија на членови на Сојузот, како и на други физички 
     и правни лица, според критериуми утврдени со свој соодветен донесен Правилник, 

- Одлучува и за други прашања и врши други работи согласно Статутот и другите акти, а кои не се 
     во надлежност на други органи или тела на Сојузот. 
   
 
V-2. ПРЕТСЕДАТЕЛ  И  ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ  НА  СОЈУЗОТ. 
 

 Член 18 
 

 (1) Собранието на Сојузот избира и разрешува Претседател и Потпретседател на Сојузот, од редот 
   на своите членови, со мнозинство гласови (најмалку половината, плус еден) од присутните  
   членови на Собранието, при што нивниот избор го врши по претходно распишан соодветен оглас   
   од Собранието на Сојузот, за пријавување на заинтересирани кандидати за извршување на  
   истите должности, чии мандати се во времетраење од 4 (четири) години и со можност за нивен  
   повторен избор. 

(2) Претседателот и Потпретседтаделот на Сојузот истовремено се Претседател и Потпретседател   
и на Собранието на Сојузот и на Извршниот одбор на Сојузот. 

(3) Претседателот и Потпретседателот на Сојузот ги вршат следните работи: 
-  го претставуваат Сојузот пред:  државните органи и институции, здруженија, асоцијации и  
   организации, платниот промет, како и пред други физички и правни лица во земјата и во   
   странство согласно Законот, 
-  ги свикуваат и раководат со седниците на Собранието и на Извршниот одбор на Сојузот, 
-  се грижат за извршување на целите и задачите што ги утврдило Собранието на Сојузот, 
-  се грижат за спроведување на одлуките и заклучоците на Собранието и на Извршниот одбор на     

 Сојузот, 
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-  Одговорни се за материјално – финансиското работење на Сојузот, 
-  На Собранието му предлагаат: членови за избор за состав на Извршниот одбор од редот на 

      членовите на Сојузот, предлагаат нивно разрешување и избор на други членови, 
-  Вршат и други работи по овластување од Собранието на Сојузот, 
-  Претседателот и Потпретседателот за својата работа одговараат пред Собранието на Сојузот. 

 (4) Потпретседателот на Сојузот ги извршува должностите од ставовите 2 и 3 од овој член само  
       доколку: 

-  Претседателот на Сојузот е спречен да ги извршува неговите должности во период подолг од  30  
   (триесет) денови, или 
-  Претседателот на Сојузот, без оглед на постоење на околности за негова спреченост за вршење  
   на должноста, му издаде писмено овластување на Потпретседателот на Сојузот за извршување  
   на сите должноси од неговата надлежност за точно определен временски период, или  само за  
   извршување на соодветни точно определени должности во самото овластување без определува- 
   ње на временскиот период, кои определени временски периоди во издаденото овластување,   
   неможе да го надминат времетраењето на мандатот на Потпретседателот на Сојузот. 

 (5) Собранието на Сојузот може со своја посебна донесена Одлука, да ги определи должностите на 
      Потпретседателот на Сојузот од ставовите 2 и 3 од овој член, на начин и под услови како во  
      ставот 4 ал.1 и 2 од овој член.  
  
 
V-3. ИЗВРШЕН ОДБОР НА СОЈУЗОТ. 

 
 Член 19 

 
(1) Извршниот одбор на Сојузот е извршен орган на Собранието на Сојузот. 
(2) Членовите на Извршниот одбор ги избира и разрешува Собранието на Сојузот, со мнозинство 

гласови (најмалку половината, плус еден) од присутните членови на Собранието, на предлог од 
     Претседателот на Сојузот од редовите на членовите на Сојузот, чиј мандат трае 4 (четири)  
     години, со можност за нивен повторен избор. 
(3) За бројот на членовите на Извршниот одбор одлучува Собранието на Сојузот. 
(4) Неспоиво е истовремено вршење на должностите: член на Извршниот одбор на Сојузот со член 

на Собранието на Сојузот, со исклучок на должноста Претседател или Потпретседател на 
Извршниот одбор, кој е истовремено и Претседател или Потпретседател и на Собранието и на 
Сојузот, согласно со одредбите од членот 16 ст.2  и  членот 18 ст.2 од овој Статут.  

(5) Со денот на извршениот избор на овластен претставник од Радиоаматерски клуб - член на 
Собранието на Сојузот за член на Извршниот одбор на Сојузот, му престанува должноста член 
на Собранието, а за пополнување на неговото испразнето место, за член на Собранието се 
овластува друг член од Радиоаматерскиот клуб. 

(6) Неспоиво е истовремено вршење на должностите: член на Извршниот одбор на Сојузот со член 
во останатите други органи и тела на Сојузот. 

(7) Извршниот одбор работи на седници, кои се одржуваат најмалку еднаш во 4 (четири) месеци, а 
седници може да се одржат и по потреба, кои ги свикува и со истите раководи Претседателот на 
одборот. 

(8) Извршниот одбор може да работи и полноправно да одлучува, доколку на седницата се присутни 
мнозинството (најмалку половината, плус еден) од неговите членови и чии одлуки се донесуваат 
со мнозинство гласови од вкупниот број членови на одборот. 

(9)Извршниот одбор на Сојузот ги врши следните работи: 
- Ги подготвува седниците на Собранието, 
- Подготвува нацрт-предлог на Статутот, измени и дополнувања на Статутот, како и на норматив-

ни и други акти што ги донесува Собранието во рамките на собраниските надлежности, 
- Донесува потребни нормативни акти од својата надлежност, според одредбите од овој Статут, 

освен Статутот, врши измени и дополнувања на свои донесени акти, како и донесување други 
акти според  добиени овластувања од Собранието,  

- Предлага на Собранието донесување на Кодекс на однесување на членовите на Сојузот, како и 
измени и дополнувања на Кодексот, заедно со Надзорниот одбор, 

- Ги спроведува политиката, заклучоците и одлуките донесени на Собранието, 
- Предлага до Собранието на Сојузот  избор на претставници на Сојузот во други домашни или 

меѓународни здруженија, организации и асоцијации, со утврдување на нивни работни задачи и 
насоки за работа, 

- Организира и спроведува државни и меѓународни натпревари, собири, стручни семинари, 
технички смотри и слично, согласно донесената Програма за работа, 

- Организира и спроведува стручна служба на Сојузот, согласно чл.17 ст.1 ал.8 од  овој Статут, 
- Именува и разрешува Секретар на Сојузот, 
- Именува и разрешува членови на постојани и привремени работни тела – Комисии што ги 

формира, освен на работни тела од исклучива надлежност на Собранието, 
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- Предлага на Собранието основање на трговски друштва во сопственост на Сојузот или во 
сосопственост на Сојузот со други правни лица, согласно чл.17 ст.1 ал.8 од овој Статут, 

- Управува и одговара за управувањето со имотот на Сојузот, 
- Подготвува годишен или периодичен Извештај за својата работа, 
- Врши и други работи по добиено овластување од Собранието, 
- Извршниот одбор за својата работа одговара пред Собранието на Сојузот. 

 
 
V-4. НАДЗОРЕН ОДБОР НА СОЈУЗОТ. 
 

 Член 20 
 

(1) Надзорниот одбор на Сојузот е контролен орган на Собранието на Сојузот и орган кој постапува 
и одлучува во прв степен во постапки за утврдување на дисциплинска одговорност на членовите 
на Сојузот, согласно со соодветните одредби од овој Статут и кој орган работи на седници. 

(2) Надзорниот одбор составен е од 3 (три) членови од редот на членовите на Сојузот, кои ги 
избира и разрешува Собранието на сојузот, со мнозинство гласови(најмалку половината, плус 
еден) од присутните членови на Собранието, чиј мандат трае 4 (четири) години, со можност за 
нивен повторен избор. 

(3) Изборот на членовите на Надзорниот одбор од ставот 2 од овој член, се врши по претходно  
распишан соодветен оглас од Собранието на Сојузот, за пријавување заинтересирани кандида- 
ти за извршување на истата должност, 

(4) Надзорниот одбор на својата прва конститутивна седница, од своите редови избира свој 
Претседател, кој ги свикува и раководи со седниците на кои работи Одборот, на кои присутни се 
сите негови членови и чии одлуки се донесуваат со мнозинство гласови од членовите на 
Одборот. 

(5) Неспоиво  е истовремено вршење на должностите: член на Надзорниот одбор на Сојузот со 
член на Собранието на Сојузот, 

(6) Со денот на извршениот избор на овластен претставник од Радиоаматерски клуб – член на 
Собранието на Сојузот за член на Надзорниот одбор на Сојузот, му престанува должноста член 
на Собранието, а за пополнување на неговото испразнето место, за член на Собранието се 
овластува друг член од Радиоаматерскиот клуб. 

(7) Неспоиво е истовремено вршење на должностите: член на Надзорниот одбор на Сојузот со член 
во останатите други органи и тела на Сојузот. 

(8) Надзорниот одбор на Сојузот ги врши следните работи: 
- Контрола и надзор над правилното спроведување на одредбите од Статутот на Сојузот, 
- Контрола и надзор над работата на: органите чии членови се избрани од Собранието на Сојузот, 

формирани тела чии членови се избрани или именувани од Собранието и други избрани или   
именувани членови на должности од Собранието, 

- Контрола, надзор и увид во материјално – финансиското работење на Сојузот, 
- Предлага на Собранието донесување на Кодекс на однесување на членовите на Сојузот, како и 

измени и дополнувања на Кодексот, заедно со Извршниот одбор, 
- Предлага на Собранието донесување на други акти од надлежност на Собранието, освен актите 

за кои предлагач до Собранието е Извршниот одбор на Сојузот,  
- Постапува и одлучува во прв степен во постапките по поднесени Предлози за утврдување на   

дисциплинска одговорност на членовите на Сојузот, согласно со соодветните одредби од овој  
Статут, при што Одлуките ги донесува на седници со мнозинство гласови, на кои се присутни  
сите членови на Надзорниот одбор. 

- Донесува акти и Одлуки од својата надлежност и врши други работи согласно со одредбите од 
овој Статут, како и работи по добиено овластување од Собранието на Сојузот, 

- Во случај на постоење оправдани причини, може да поднесе предлог за свикување на седница на 
Собранието на Сојузот, 

- Поднесува писмен Извештај за својата работа до Собранието на Сојузот, пред кое одговара за 
својата работа. 

 
 

V-5. СОВЕТ НА ЧЕСТА НА СОЈУЗОТ. 
 
                                                                          Член 21 
 

(1) Советот на честа на Сојузот е орган на Собранието на Сојузот, кој постапува и одлучува во    
     втор степен во постапки за утврдување на дисциплинска одговорност на членовите на Сојузот,    
     по поднесени редовни правни средства против донесените одлуки на првостепениот орган –    
     Надзорниот одбор на Сојузот, согласно со соодветните одредби од овој Статут. 
(2) Советот на честа составен е од 5 (пет) членови од редот на истакнати членови на Сојузот, со    
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     најмалку 10 (десет) години радиоаматерско искуство, кое се смета од денот на нивното прво  
     стекнување со радиоаматерска класа, кои членови ги избира и разрешува Собранието на  
     сојузот, со мнозинство гласови (најмалку половината, плус еден) од присутните членови на  
     Собранието, чиј мандат трае 4 (четири) години, со можност за нивен повторен избор. 
(3) Изборот на членовите на Советот на честа од ставот 2 од овој член, се врши по претходно  
     распишан соодветен оглас од Собранието на Сојузот, за пријавување заинтересирани канди- 
     дати за извршување на истата должност, 
(4) Советот на честа на својата прва конститутивна седница, од своите редови избира свој  

 Претседател, кој ги свикува и раководи со седниците на кои работи Советот. 
(5) Неспоиво  е истовремено вршење на должностите: член на Советот на честа со член на    

   Собранието на Сојузот, 
(6) Со денот на извршениот избор на овластен претставник од Радиоаматерски клуб – член на   

   Собранието на Сојузот за член на Советот на честа на Сојузот, му престанува должноста член   
   на Собранието, а за пополнување на неговото испразнето место, за член на Собранието се  
   овластува друг член од Радиоаматерскиот клуб. 

(7) Неспоиво е истовремено вршење на должностите: член на Советот на честа на Сојузот со член   
   во останатите други органи и тела на Сојузот. 

(8) Советот на честа на Сојузот ги врши следните работи: 
-  Постапува и одлучува во втор степен по поднесени редовни правни средства – Приговори   
   против донесените одлуки на првостепениот орган – Надзорниот одбор на Сојузот, согласно со   
   соодветните одредби од овој Статут, при што одлуките ги донесува на седници со мнозинство  
   гласови од членовите, на кои се присутни сите членови на Советот. 
-  Донесува акти и Одлуки од својата надлежност, 
-  Предлага до Собранието донесување акти од негова надлежност, во врска со извршувањето    

 на работите од својата надлежност како Совет, 
-  Го известува Собранието на Сојузот за својата работа, пред кое за истата одговара. 

 
 

VI.  ИЗБРАНИ ПРЕТСТАВНИЦИ НА СОЈУЗОТ. 
 

                                                                          Член 22 
 

Собранието на Сојузот може да избира и разрешува свои претставници од редот на своите 
членови, определувајќи им утврден мандат,  кои учествуваат во работата на други домашни или 
меѓународни здруженија, организации и асоцијации, по предлог од Извршниот одбор на Сојузот, во 
кој предлог содржани се работните задачи и насоките за работа на претставникот, кој за својата 
работа одговара пред Собранието на Сојузот. 

 
 

VI-1. ПРЕТСТАВНИК  НА  СОЈУЗОТ ВО СЗТКМ. 
 
                                                                              Член 23 

 
Претставникот на Сојузот во Сојузот на здруженијата за техничка култура на Македонија, го избира 
и разрешува Собранието на Сојузот, кој е со мандат од 4 (четири) години, со можност за негов 
повторен избор, кој работи согласно утврдени работни задачи и насоки за работа според чл.22 од 
овој Статут, кој за својата работа го известува и одговара пред Собранието на Сојузот.  
  
 

VII. ИМЕНУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТИ ВО СОЈУЗОТ.  
 
 

 Член 24 
 

(1) Собранието на Сојузот, како и Извршниот одбор на Сојузот, може да именуваат членови од  
редовите на Сојузот за вршење на определени должности, со определен утврден мандат, со   

     определени работни задачи и насоки за работа, со посебни овластувања, кои за својата работа  
     одговараат пред органот кој ги именувал. 
(2) Именувањето на должноста на член на Сојузот од ставот 1 на овој член, неспоиво е со членува- 
     ње на истиот член во Собранието на Сојузот и во Извршниот одбор на Сојузот. 
 
 

  VII-1. СЕКРЕТАР НА СОЈУЗОТ. 
 
                                                                            Член 25 
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(1) Извршниот одбор на Сојузот именува Секретар на Сојузот, чиј мандат трае 4 (четири) години, 
со можност за негово повторно именување, кој за својата работа одговара пред Извршниот 
одбор. 

(2) Секретарот е раководител на стручната служба на Сојузот од членот 9 ст.1 ал.8 и од членот 17 
ст.1 ал.7 од овој Статут, кој е со посебни овластувања во работењето, кој ги врши следните 
работи: 

- Го застапува Сојузот, 
- Се грижи за правилно спроведување на одлуките и заклучоците на Собранието на Сојузот, 

Извршниот одбор на Сојузот и на другите органи и тела на Сојузот, 
- Ги подготвува сите акти и документи за работа на: Собранието на Сојузот, Извршниот и 

Надзорниот одбор, како и на другите органи и тела на Сојузот, 
- Врши и други работи утврдени со актот за организација на работните места во стручната 

служба на Сојузот, 
 

 
VIII. НАЧИНИ НА ОДРЖУВАЊЕ НА СЕДНИЦИТЕ НА ОРГАНИТЕ И ТЕЛАТА НА СОЈУЗОТ, 
       ДОСТАВУВАЊЕ ПИСМЕНИ ПОДНЕСОЦИ И АКТИ ДО ОРГАНИТЕ И ТЕЛАТА НА СОЈУЗОТ,  
       ЦИРКУЛИРАЊЕ НА ПИСМЕНИ АКТИ ПОМЕЃУ ОРГАНИТЕ И ТЕЛАТА НА СОЈУЗОТ. 

 
                                                                               Член 26 

 
(1) Седниците на органите и телата на Сојузот, по правило, се одржуваат со лично и непосредно 

присуство на нивните членови на точно определени место и време на одржување на седниците. 
(2) Седниците на органите и телата на Сојузот, по исклучок, доколку тоа го дозволува видот и 

карактерот на прашањата што се разгледуваат или расправаат на седниците, може да се 
одржуваат без определено место на нивното одржување и лично присуство на членовите, но во 
точно определено време, преку телефонски или видео-конференциски врски, со користење на 
соодветни технички уреди - апарати од страна на членовите на органите или телата на Сојузот. 

(3) Доколку се одржува седница на орган или тело на Сојузот на начин како во ставот 2 од овој 
член, истата задолжително треба да биде снимена во целиот нејзин тек, од почетокот до 
завршувањето, при што снимката задолжително треба да биде сочувана во соодветен носач на 
електронски податоци, која снимка треба да биде подобна за репродуцирање и прикажување, 
поради изготвување на писмен записник со содржината на снимката, по што носачот на 
електронските податоци со снимката и со записникот се архивираат. 

(4) Начините на одржување на седниците како во ставовите 2 и 3 од овој член,подетаљно се 
пропишуваат со соодветен Деловник за работа на органите и телата на Сојузот, што го 
донесува Собранието на Сојузот по предлог од Извршниот одбор на Сојузот.  

(5) Седниците на Собранието на Сојузот од членот 16 ст.1 од овој Статут, се одржуваат исклучиво 
на начин како во ставот 1 од овој член и истите неможе да бидат одржувани на начините како 
во ставовите 2 и 3 од овој член. 

(6) Доставувањето на писмени поднесоци и акти до органите и телата на Сојузот, како и 
циркулацијата на писмените акти помеѓу органите и телата на сојузот, односно помеѓу нивните 
членови, по правило, се врши во нивната изворна форма (во оригинал, со потпис на лицето -
подносител или со потпис и печат на овластеното лице), со непосредно предавање или преку 
пошта. 

(7) Доставувањето и циркулацијата на поднесоците и актите од ставот 6 на овој член, по исклучок, 
поради поголем степен на: ажурност, експедитивност и економичност, може да се врши преку 
електронска пошта, на начин што поднесокот или актот, од својата изворна форма (од 
оригинал), потребно е со соодветни технички уреди - апарати претходно да се обработи и 
претвори во електронска форма, па потоа во таква електронска форма да се испрати преку 
електронска пошта  до органите или телата на Сојузот, односно до овластено лице при истите. 
Органот или телото во Сојузот - приемач на таквиот поднесок или акт, може дополнително да 
побара од неговиот испраќач, да го достави истиот писмен поднесок или акт во неговата 
изворна форма (во оригинал) на увид, заради документирање и архивирање, што доколку 
испраќачот не го стори, ќе се смета дека таквиот поднесок или акт не бил доставен до органот.  
 
 

IX. НАЧИН НА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО ОРГАНИТЕ И ТЕЛАТА НА СОЈУЗОТ. 
 

                                                                     Член 27 
 

(1) Собранието на Сојузот донесува одлуки со потребно мнозинство гласови од членовите на 
Собранието како следува: 
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- За донесување на Статутот на Сојузот со мнозинство  гласови (најмалку половината, плус еден) 
од вкупниот број членови на Собранието, во кој вкупен број се сметаат и оние овластени 
претставници од Радиоаматерските клубови – членови, кои не се присутни на седницата, 

- По прашање за престанок со работа на Сојузот, како и по прашање за одземање на правото на 
имунитет на членови во органите или телата на Сојузот, со најмалку 2/3 – две третинско 
мнозинство  (најмалку 2/3-две третини, плус еден) од гласовите на вкупниот број членови на 
Собранието – овластените претставници на Радиоаматерските клубови, во кој вкупен број 
членови се смета и бројот на оние овластени претставници кои не се присутни на седницата, 

- По сите други прашања одлучува со мнозинство гласови (најмалку половината,плус еден) од 
присутните членови на седницата. 

 
 

X. НАЧИН НА КАНДИДИРАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ ВО ОРГАНИТЕ НА СОЈУЗОТ. 
 

                                                                       Член 28 
 
Претседателот или Потпретседателот на Собранието, со своја посебна донесена одлука, ги 
утврдува начините на објавување оглас за поднесување кандидатури од заинтересирани 
кандидати за избор на членови во органите или телата на сојузот, секаде каде што истото е 
предвидено според одредбите од овој Статут или од друг акт, во која одлука ги наведува 
роковите за поднесување на кандидатурите, можноста и условите за истакнување кандидатура 
од кандидатите на самиот ден на одржувањето на изборната седница на органот, како и 
потребните услови кои треба да ги исполнуваат истите кандидати. 
 
 

XI.   СТЕКНУВАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СО ИМОТ НА СОЈУЗОТ. 
 

                                                                       Член 29 
 

(1) Сојузот согласно со Законот, може да стекнува: материјални добра, предмети, парични  
     средства, имотни и други сродни права од следните извори: 

- членарина уплатена од членовите во корист на Сојузот, 
- доброволни прилози, донации, спонзорства и подароци добиени од правни или физички лица, 
- добивка од трговски друштва во кои Сојузот е основач или соосновач, 
- од Буџетот на: Република Македонија,градот Скопје и другите единици на локална самоуправа, 
- други начини на стекнување имот предвидени со Закон или други прописи. 

(2) Доколку Сојузот е основач или соосновач на трговско друштво од ставот 1 ал.3 од овој член, 
     регистрираната дејност на трговското друштво задолжително мора да биде соодветна и во  
     согласност со целите и задачите на Сојузот и нивното остварување од чл.8 и 9 од овој Статут. 
(3) Извршниот одбор на Сојузот ги донесува сите потребни акти и ја превзема грижата околу  
     работењето на трговското друштво од ставот 2 на овој член, како и соработката со соосновачот, 
     доколку таков постои, особено водејќи сметка за домаќинско работење и добро стпанисување 
     со истото, залагајќи се за распределба на добивката од работењето на трговското друштво во  
     корист на Сојузот согласно со Законските одредби, за што го известува Собранието. 
(4) Стекнатите средства според одредбите од овој член се во сопственост на Сојузот. 
(5) Материјално - финансиското работење при користењето и располагањето со стекнатите  
     средства на Сојузот, се врши согласно со Законите и другите прописи кои ја регулираат истата  
     материја. 
(6) Членовите на Сојузот имаат право на користење на дел од наменските средства за дејност,   
      пропорционално со бројот на активностите и на активистите-членови вклучени во програмските  
      активности на Сојузот, според критериуми што ги утврдува Собранието на Сојузот со свој  
      донесен акт, по предлог од Извршниот одбор на Сојузот. 
 
 

XII.  ПРЕСТАНОК СО РАБОТА НА СОЈУЗОТ. 
 

 Член 30 
 

(1) Сојузот престанува со работа доколку: 
- бројот на членовите во неговиот состав се намалил под определениот број за негово основање, 
- Собранието на Сојузот донело одлука за престанување со работа, 
- надлежен суд донел одлука во постапка предвидена со Уставот или Законот, 
- надлежен орган донел одлука со која утврдил дека Сојузот престанал со работа, 
- постојат други случаеви предвидени со Закон. 
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XII. РАСПОЛАГАЊЕ СО ИМОТОТ ВО СЛУЧАЈ НА ПРЕСТАНОК СО РАБОТА НА СОЈУЗОТ. 
 

                                                                         Член 31 
 

(1) Во случај на престанок со работата на Сојузот, по подмирување на обврските на Сојузот кон 
други лица, преостанатиот имот и средства се пренесуваат на чување и управување на 
здружението – Сојуз на организациите за техничка култура на Македонија (СЗТКМ) т.е. 
(Народна техника на Македонија), како нејзин конститутивен член, до повторно конституирање 
на здружение со исти или слични цели и задачи како на Сојузот. 

(2) Во случаеви во кои не би можело да се исполнат условите за начинот на користење на имотот и 
средствата што остануваат по подмирување на обврските на Сојузот кон други лица, по 
неговиот престанок со работа, преостанатиот имот и средствата на Сојузот преминуваат во 
здружение што ќе го определи надлежниот државен орган – ресорно министерство. 

 
 
XIV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ. 

 
 Член 32 

 
(1) Извршниот одбор на Сојузот должен е да ги донесе сите акти за кои е надлежен според овој 

Статут, најдолго во рок од 60 дена од влегување во правна сила на овој статут. 
(2) Органите на Сојузот должни се да ги донесат сите други потребни акти за кои се надлежни 

според одредбите од овој Статут, кои акти треба да бидат усогласени со истиот. 
(3) Постоечките Радиоаматерски клубови и членовите, должни се да го потврдат своето членство 

кон Сојузот најдолго во рок од 60 дена после донесување на актите од Извршниот одбор на 
Сојузот од ст.1 од овој член, во кој рок во членство кон клубовите и воедно кон Сојузот може да 
пристапат сите заинтересирани, кои до влегувањето во правна сила на овој статут не биле 
членови на Радиоаматерски клубови или секции формирани од истите. 

(4) Заинтересираните радиоаматерски клубови може да отпочнат со формирање свои секции на 
подрачјата каде што постои интерес и потреба за членовите. 

(5) Овој донесен Статут задолжително се објавува на интернет веб страницата на Сојузот, заради 
запознавање со содржината на истиот на поширокото членство на Сојузот и за запознавање на 
пошироката јавност. 

(6) Автентично толкување на одредбите од овој Статут дава Собранието на Сојузот. 
(7) Измени и дополнувања на овој Статут се вршат на ист начин и во иста постапка како и за 

неговото донесување. 
(8) Со денот на влегување во правна сила на овој Статут, престануваат да важат одредбите од 

Статутот на Сојузот донесен на 20.02.2011г. и заверен под бр.0903-27 од 30.03.2011г., како и 
другите прописи донесени врз основ на истиот Статут. 

(9) Овој статут влегува во правна сила со денот на неговото донесување, а отпочнува да се 
применува од 8-от ден од денот на неговото влегување во правна сила. 

 
 
                                                                                               ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО 
                                                                                                  
                                                                                                          Миле Кокотов / Z33T 
 
                                                                                                          _________________ 
 
Во Штип, 
на 26.02.2017г. 
 
  
                                                                                                         П Р Е Т С Е Д А Т Е Л  
                                                                                                       НА ИЗВРШНИОТ ОДБОР 
                                                                                                  
                                                                                                           Миле Кокотов / Z33T 
 
                                                                                                           _________________ 
  
 
                                                                                                     
 

                                                                                                                                                                                                          


