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Собранието на Центарот за подршка на лица со попреченост ПРКОС од Скопје на 

седницата одржана на 21.10.2018 година, согласно чл. 31.ст.1 ал.1 ги донесе измените и 

дополнувањата на Статутот од 10.01.2018 година и го усвои следниот 

 

 

 

С Т А Т У Т 

(пречистен текст) 

 

 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Чл. 1 

 

 Здружението ПРКОС е непрофитно и непартиско тело кое е формирано со 

слободно здружување заради вршење на дејности и активности поврзани со секаков 

вид поддршка на лицата со попреченост, која ќе овозможи максимално независно 

интелектуално и физичко функционирање на секоја индивидуа и во секој аспект од  

животот. 

 

Чл. 2 

 

Со овој Статут основачите на Здружението ги уредуваат следните прашања:  

име и седиште на Здружението, цели и задачи на Здружението, дејности со кои се 

остваруваат целите; начин на одлучување на зачленување, исклучување и престанок на 

членување во Здружението; права, обврски и одговорности на членовите; вид на 

органи, нивен состав начин на избор и разрешување, траење на мандатот на членовите;  

застапување;  начин на стекнување и располагање со средства; начин на донесување на 

финансиски и други извештаи; начин на остварување на јавност во работењето; начин 

на донесување, дополнување и измена на Статутот; престанок на Здружението и 

постапување со имотот во случај на престанок; и други случаи утврдени со Законот. 

 

 

НАЗИВ  

Чл. 3 

 

Полниот назив на здружението гласи: Центар за поддршка на лица со попреченост 

ПРКОС, Скопје. 

 

Скратениот назив на здружението гласи: Центар за попреченост ПРКОС, Скопје. 

 

 

СЕДИШТЕ 

   

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. Женевска бр. 27А, Скопје. 
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Чл. 4 

 

Во Здружението е забрането политичко и верско дејствување во корист на било 

која политичка партија или верска заедница.  

Здружението не може да остварува добивка од своите активости, но може да 

врши дејности со кои може да се стекне добивка, ако дејноста е поврзана со целите 

утврдени со Статутот. Остварената добивка од дејност поврзана со целите утврдени со 

Статутот на Здружението, не може да се распределува помеѓу основачите, членовите, 

членови на органите, директорите, вработените или било кое друго со нив поврзано 

лице. 

 

Чл. 5 

 

 Здружението има својство на правно лице со права, обврски и одговорности по 

уписот во Централен регистар на Република Македонија.  

Запишувањето во Регистарот се врши со пријава за запишување, која се 

поднесува во рок од 30 дена од денот на донесувањето на актот за основање. 

Здружението има свој кружен печат и го содржи целосното име на 

Здружението. 

 

Чл. 6 

 

Здружението може да започне со вршење на својата дејност откако ќе се утврди 

дека се исполнети условите по уписот во Централниот регистар на Република 

Македонија. 

 

                                                           Чл. 7 

 

Здружението  се основа на неопределено време. 

 

Чл. 8 

 

Здружението се раководи од следните принципи: хуманост, солидарност и 

одговорност. 

 

Чл. 9 

 

 Здружението ПРКОС се основа со цел да им се помогне на лицата со 

попреченост и на нивните семејства да живеат активно, квалитетно и достоинствено. 

Со ублажување на негативните последици  на попреченоста од било кој вид и степен, 

да им се овозможи на овие лица да се вклучуваат рамноправно во тековното 

општествено живеење, и со тоа да придонесуваат за добросостојба на целата заедница. 
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Нашата заложба е да делуваме во создавање на општество без препреки, во кое сите 

граѓани ќе уживаат еднакви права и можности. 

 

Чл. 10 

 

Здружението води регистар на членови и евиденција на членовите на органите, 

кои се ажурираат најмалку еднаш на 2 (две) години. 

Членството во Здруженето е доброволно. 

Сите членови на Здружението имаат подеднакви права и обврски кои 

произлегуваат од Статутот и актите на Здружението.  

 

Чл. 11 

 

 Здружението се основа и дејствува на територија на   Република Македонија. 

 Здружението, исто така, поттикнува и учествува во релевантни иницијативи во 

соседните држави, како и на европско и светско ниво. 

 

                                                                      Чл. 12 

 

 Здружението се основа на основачко собрание. На основачкото собрание се 

донесува акт за основање, програма, статут и се избираат органите на Здружението. 

 

 

Чл.13 

 

 Основачи на здружението се: 

o Ирена Поповска од Скопје, со стан на ул. Женевска бр. 27А, со ЕМБГ 

1204973455093, државјанин на РМ 

o Андреј Поповски од Скопје, со стан на ул. Леринска бр. 72А/1-5, со 

ЕМБГ 0607974450153, државјанин на РМ 

o Наташа Данилоска од Скопје, со стан на ул. Шидска бр. 24/1-18, со 

ЕМБГ 0310972478023, државјанин на РМ 

o Љубинка Поповска од Скопје, со стан на ул. Женевска бр. 27А, со ЕМБГ 

0207950455067, државјанин на РМ 

o Катерина Данилоска-Поповска од Скопје, со стан на ул. Леринска бр. 

72А/1-5, со ЕМБГ  2204978478001, државјанин на РМ 

 

 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАЧИНИ НА НИВНО ОСТВАРУВАЊЕ 

 

Чл. 14 

 

 Цели и задачи на Здружението се олеснување на тешкотиите кои ги наметнува 

попреченоста преку примена на конкретни политики и директни практики: 
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 Е-вклучување на лицата со попреченост преку ефективно користење на 

адаптивни опреми и асистивни технологии. 

 Поттикнување на лицата со попреченост да станат ангажирани и одговорни 

чинители на реалниот живот преку електронско и стандардно информирање, 

рехабилитирање, едуцирање, вработување и социјализирање. 

 Вршење на издавачка дејниост заради изготвување и публикување на анализи, 

студии, анкети, прашалници, теренски истражувања и испитувања на 

засегнатите страни преку докажани пристапи и методи, издавање на брошури и 

изданија од едукативен и информативен карактер, како и продукција и 

публикување на аудио и видео содржини/материјали/записи.  

 Нудење курсеви за (до)образување/(до)остручување/(до)оспособување, 

транспортни, негувателски и домашни услуги на лицата со попреченост, како и 

поддршка за самостојно домување. 

 Справување со кризни и транзиторни состојби преку разни видови терапии. 

 Посредување при административни процедури и легално застапување на лицата 

со попреченост. 

 Ширење на култура кон различностите преку уметничко-креативни форми на 

изразување, како и организирање на изложби, инсталации и сл. 

 Соработување со сите државни и приватни институции, граѓански организации, 

фондации и поединци добронамерници, кои се од интерес за успешно 

реализирање на нашите цели. 

 Подигнување на јавната свест за потребите на лицата со попреченост преку 

организирање и учествување на конференции, работилници, дебати, обуки, 

советувања, семинари, кампањи, трибини, предавања и др. 

 Предложување донесување на акти, правилници, закони, програми, стратегии и 

планови до надлежни институции од владиниот, деловниот и цивилниот сектор 

 Заокружување на активностите со научно-образовна дејност т.е. со основање на 

студиска програма за попреченост.         

 

 

ЧЛЕНУВАЊЕ ВО ЗДРУЖЕНИЕТО 

Чл. 15 

 

Членувањето во Здружението е доброволно.  

Основачите се членови на Здружението со еднакви права и одговорности како и 

другите членови на здружението. Физичко лице може да биде член на Здружението 

независно од неговата возраст. Малолетно лице со наполнети 14 години се зачленува 

во Здружението со давање потпишана изјава за согласност на неговиот законски 

застапник.  

Лица со ограничена деловна способност или лица на кои им е одземена 

деловната способност можат да бидат членови на Здружението со давање писмена 

изјава за согласност од неговиот законски застапник за зачленување. Член на 
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Здружението може да биде секое лице кое е државјанин на република Македонија, без 

разлика на возраста, националноста, полот и верското определување. 

Членовите пристапуваат во Здружението со потпишување на пристапна изјава 

со генералнии од лична карта, и истите се обврзуваат дека  активно ќе учествуваат во 

работата на ПРКОС и дават изјава дека ги прифаќаат и ќе се придружуваат кон 

одредбите на актите на Здружението. 

 

Чл. 16 

 

Одлука за прием во членство донесува Собранието на здружението. 

Полноправно членство се стекнува со денот на донесување на одлуката за 

прием во членство. 

Одлуката за прием во членство му се доставува на членот на Здружението. 

 

Чл. 17 

 

Здружението води регистар и евиденција на членови. 

Податоците за членство се ажурираат најмалку еднаш на две години. 

Здружението гарантира анонимност на личните податоци на членот кој тоа ќе го 

побара. 

 

 

ПРАВА, ОБВРСКИ И ОДГОВОРНОСТИ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО 

 

Чл. 18 

 

Член на Здружението може да биде секој граѓанин, државјанин на република 

Македонија, без разлика на пол, возраст, верска определба и националност. 

 

      Членовите ги имаат следните права и должности: 

- Да се придружуваат до одредбите на Статутот. 

- Да учествуваат активно во работата на Здружението со право на одлучување. 

- Да бираат и да бидат бирани во органите. 

- Да покренуват иницијативи, предлози, расправи по одредени прашања значајни 

за остварување на целите и задачите на Здружението, како и да учествуваат и 

одлучуваат по истите. 

- Да придонесуват во работата на Здружението.  

 

Чл. 19 

 

Членот има обврска да се придржува кон одредбите на овој Статут, да се залага 

за остварување на целите и задачите предвидени со овој Статут, како и да се грижи за 

спроведување на сите ставови и заклучоци донесени од органите и телата на 

Здружението.  
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Чл. 20 

 

 Престанок на членувањето настанува: 

- Со истапување од Здружението по сопствена волја. 

- Со непочитување на одредбите на статутот, програмата и другите акти на 

Здружението. 

- Со сторена повреда на целите и задачите на Здружението. 

- Со нанесување други повреди со кои ќе му причини штета на Здружението.   

 

      Секој член може да побара да му престане членството. 

      Барањето се поднесува во писмена форма, кое од страна на Собранието се 

констатира без расправа. 

 

Чл. 21 

 

Здружението на седници на Собранието, со мнозинство гласови одлучува за 

зачленување, исклучување и престанок на членувањето во Здружението. 

Членувањето во Здружението е доброволно и основачите на Здружението се 

членови со еднакви права, обврски и одговорности како и другите членови. 

 

 

ИСКЛУЧУВАЊЕ НА ЧЛЕН 

 

Чл. 22 

 

Член на Здружението може да биде исклучен поради долготрајна неактивност, 

непочитување на одредбите на Статутот и процедурите за работа на Собранието, 

нарушување на угледот на Здружението. 

Одлуката за исклучување од членство ја донесува Собранието. 

На членот кој е исклучен, му се овозможува изнесување на причините поради 

кои е поднесен предлогот за донесување на одлуката за исклучување од членство. 

 

 

ЧЛЕНАРИНА 

Чл. 23 

 

Членувањето во Здружението е доброволно и без плаќање на членарина.  

 

 

ПОСЕБНО ЧЛЕНСТВО 

 

Чл. 24 
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Собранието може да прогласи почесни членови на Здружението. Почесните 

членови се лица кои дале значаен придонес за развојот на Здружението и истите можат 

да остваруваат советодавна функција во работата на Здружението, но без право на глас 

при донесување на одлуките. 

 

 

 

ОРГАНИ,  ИЗБОР И НАДЛЕЖНОСТ 

 

Чл. 25 

 

Органи на здружението за општо управување и надзор се: 

- Собрание 

- Претседател  

- Управен одбор 

 

            Органи на здружението за раководење и извршување на секојдневото работење 

се : 

- Извршен директор   

- Извршна канцеларија 

 

 

СОБРАНИЕ  

 

Чл. 26 

 

Собранието е највисок орган на здружението, кое го сочинуваат сите членови на 

Здружението, со права и обврски утврдени во Статутот и другите акти на Здружението. 

Новопримените членови по автоматизам стануваат и членови на Собранието. 

 

Чл. 27 

 

  Собранието работи на седници. 

Собранието по правило одржува седница најмалку еднаш годишно, но по потреба 

може да се одржи седница на Собранието и во пократок рок. Седниците ги свикува 

Претседателот по сопствена иницијатива, по барање на Управен одбор, или по писмено 

барање од една третина од членовите на Здружението, која се одржува најдоцна во рок 

од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето за одржување. 

Доколку Претседателот во рок од 21 ден од денот на дадениот предлог не свика 

седница, седницата ја свикува Управниот одбор или иницијаторите. 

 

Чл. 28 

 

Собранието работи на седници на кои се води записник. 
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Записникот го води записничар и се заверува од Претседателот и најмалку еден 

член од Собранието. 

 

Чл. 29 

 

Собранието полноважно одлучува ако се присутни повеќе од една половина од 

вкупниот број членови. 

Собранието своите одлуки ги донесува со мнозинство гласови од членовите на 

Собранието, освен доколку за специфичноста на некое прашање не е определено друго 

мнозинство со овој Статут или се пропишани други услови во поглед на мнозинството 

за одлучување по тие прашања. 

Во случај на поделба на гласовите, одлучувачки е гласот на Претседателот. 

Собранието може да користи и „Одлучување без присуство”, односно членовите 

на Собранието да се изјаснуваат, без одржување седница на Собранието или без 

прусуство на член на Собранието, а преку телефонска конференција, писмена 

коресподенцилиа или пак електронска комуникација (Е-меил коресподенција).  

 

Чл. 30 

 

Одлуките се донесуваат со јавно гласање. 

 

 

НАДЛЕЖНОСТ НА СОБРАНИЕ 

 

Чл. 31 

 

Во надлежност на Собранието е следното: 

- Донесување, изменување и дополнување Статут, Програма и други акти. 

- Усвојување годишен извештај за работа и финансиски извештај. 

- Усвојување годишна сметка на Здружението. 

- Одлучување за промена на целта на Здружението. 

- Одлучување за внатрешната организација и организационите форми на органите 

на Здружението. 

- Избирање и разрешување членови на Управен одбор и членови на другите 

органи. 

- Одлучување за статусните измени на Здружението. 

- Избирање Претседател на здружението. 

- Донесување правила за избор на членовите на органите. 

- Одлучување за прием на нови членови, престанок на членство во Здружението.  

- Вршење други работи во согласност со Статутот и актите на Здружението. 

  

Чл. 32 

 

Собранието по потреба може да избира членови на Извршен и Надзорен одбор. 
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УПРАВЕН ОДБОР 

 

Чл. 33 

 

Управниот орган е орган на општо управување и надзор во секојдневното 

работење на Здружението. 

Своите права и обврски Управниот орган ги врши согласно Стаутот и другите 

акти на здружението. 

Сите членови на Управниот орган имаат еднакви права и обврски. 

 

Чл. 34 

 

Управниот орган го сочинуваат пет членови, вклучувајќи го и Претседателот на 

здружението. 

 

 

ИЗБОР И МАНДАТ НА УПРАВЕН ОДБОР 

 

Чл. 35 

 

Членовите на Управниот орган ги избира Собранието со мнозинство од 

вкупниот број на членови на Собранието кои гласале, но не помалку од една третина 

од вкупниот број на членови. 

Кандидати за членови на Управен одбор може да предложат два члена на 

Собранието. Ист предлагач може да предложи најмногу тројца кандидати за членови 

на Управен одбор. 

Доколку не се изберат онолку членови колку што брои Управниот одбор, 

постапката за избор на непотполнети места во Управниот одбор се повторува во рок од 

три месеци. 

Членовите на Управниот одбор се избираат со мандат од четири години, со 

право на повторен реизбор. 

Кандидатите за членови на Управен одбор мора да бидат членови на 

Здружението. 

Управниот одбор е составен исклучиво од неизвршни членови, односно членови 

кои не се вклучени во секојдневото работење и не се во работен однос во Здружението. 

 

 

РАЗРЕШУВАЊЕ И ОСТАВКА 

 

Чл. 36 
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Претседателот може да предложи разрешување на член на Управен одбор по 

сопствена иницијатива, или на барање на најмалку една третина од членовите на 

Собранието или Управниот одбор. 

 

Разрешувањето може да биде предложено поради неисполнување на правата и 

одговорностите согласно Статутот и актите на здружението, а особено за: 

- Постапување во спротивност или кршење на одредбите на Статутот. 

- Отстапување од долгорочната политика и страгегија на Здружението. 

- Неоправдано отсуствување на најмалку три последователни седници на 

Управен одбор. 

 

     Член на Управен одбор може да поднесе оставка во писмена форма до 

Претседателот на здружението. Избор на нов член на Управен одбор се врши за 

периодот од оригиналниот мандат. Одлуката за разрешување на член на Управен одбор 

ја носи Собранието, со мнозинство од бројот на членови кои гласале, но не помалку од 

една третина од вкупниот број на членови. 

 

 

НАДЛЕЖНОСТ НА УПРАВЕН ОДБОР 

 

Чл. 37 

 

Управниот одбор е надлежн за: 

- Донесување на годишни и перспективни програми и планови за работата на 

Здружението, како и општи акти на здружението, освен оние кои се во 

надлежност на Собранието. 

- Разгледување и дополнување на нацрт-статут и негово предлагање до 

Собранието. 

- Усвојување полугодишни изваштаи за работата и следење на спроведувањето на 

проектите. 

- Управување и грижа за имотот и средствата на Здружението. 

- Одобрување користење на ненаменски и непланирани средстава, додека 

висината на износот со кој може да располага Управниот одбор ќе биде утврден 

со посебна одлука при донесување на буџетот за следната година. 

- Избирање и разрешување на Извршниот директор, следење на неговата работа и 

давање насоки за подобрување на работата. 

- Усвојување систематизација на работни места. 

- Донесување одлуки за зачленување во други домашни и странски облици на 

здружување. 

- Вршење други работи согласно Статутот и општите акти на здружението. 
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НАЧИН НА РАБОТА НА УПРАВЕН ОДБОР 

 

Чл. 38 

 

 Управниот одбор работи и одлучува на седници. 

 Управниот одбор одржува најмалку четири седници во календарската година. 

 Седниците на Управниот одбор ги свикува Претседателот, по сопствена 

иницијатива или по барање на двајца членови на Управниот одбор, или по барање на 

една третина од членовите на Собранието. 

 Ако Претседателот во рок од 14 дена од приемот на предлогот не свика седница, 

седницата ја свикуваат иницијаторите. 

 Свикувањето на седницата се врши со покана која содржи време, место, 

предлог-дневен ред на седница, или по електронска пошта, најмалку пет дена пред 

одржување на седницата. 

 За работата на седницата, се води записник, кој го заверуваат Претседателот и 

уште еден член на Управниот одбор. 

 Членовите на Управниот одбор може да примаат паричен надоместок за патни и 

дневни трошоци, кој се определува со одлука на Собранието.  

 Управниот одбор може да користи и „Одлучување без присуство”, односно 

членовите на Управниот одбор да се изјаснуваат, без одржување седница на Управниот 

одбор или без прусуство на член на Управниот одбор, а преку телефонска 

конференција, писмена коресподенцилиа или пак електронска комуникација (Е-меил 

коресподенција).  

 

 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 

 

Чл. 39 

 

 Претседателот е највисокиот претставник на Здружението. Претседателот во 

исто време ги врши функциите на претседавач на Собранието и претседавач на 

Управниот одбор. 

  Здружението може да има едно или повеќе лица овластени за застапување на 

здружението (во натамошниот текст: застапник).  

 

Чл. 40 

 

Претседателот го избира Собранието со мнозинство од бројот на членовите кои 

гласале, но не помалку од една третина од вкупниот број на членови. 

Застапник на здружението може да биде деловно способно физичко лице кое 

има живеалиште или престојувалиште на територијата на Република Македонија. 

Правата и обврските застапникот на здружението ги врши во согласност со 

закон, статутот и актите на Здружението. 
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Чл. 41 

 

Претседателот го претставува и застапува Здружението во правниот промет со 

трети лица. 

 Со овластување од Претседателот, потпретседателот го претставува и застапува 

Здружението во правниот промет со трети лица. 

 Со одлука на Собранието, Здружението во правниот промет и пред трети лица 

можат да го претставуваат и застапуваат и други лица, со мандат од 4 (четири) години, 

без ограничување за повторен избор. 

Чл. 42 

 

 Претседателот на здружението ги врши и следните функции: 

- Го претставува Здружението. 

- Се грижи за работата на Здружението. 

- Раководи со работата на седниците на Собранието и Управниот одбор. 

- Подготвува материјали за и од седниците на Собранието. 

- Се грижи за благовремено извршување на одлуките и заклучоците донесени на 

седниците на Собранието. 

- Одговорен е за извршување на финансискиот план и програма за работа. 

- Се грижи за правилна примена на законските прописи.  

- Се грижи за соработка на Здружението со други сродни здруженија како и 

асоцијации и институции. 

- Врши други работи согласно Статутот и општите акти. 

 

Чл. 43 

 

Претседателот може да биде разрешен по предлог од најмалку една третина од 

бројот на членови на Собранието или најмалку двајца членови на Управниот одбор. 

Барањето за разрешување се проследува до Собранието, кое одлучува по 

поднесеното барање. 

Претседателот може да поднесе оставка, по која не се одлучува туку само се 

констатира. 

 

 

ИЗВРШЕН ДИРЕКТОР 

 

Чл. 44 

 

Извршниот директор е извршен орган кој го води секојдневното работење на 

Здружението. 

Извршниот директор го избира Управниот одбор, со мнозинство од бројот на 

членови кои гласале, но не помалку од една третина од  вкупниот број на членови. 

Извршен директор не може да биде лице кое извршува функција на главен 

извршен директор или застапник на друго правно лице. Во случај на недостиг на 
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финансиски средства, Извршниот директор својата функција ја врши доброволно. 

Доколку од оваа причина Извршниот директор поднесе оставка, Управниот директор 

назначува друго лице кое ќе ја врши оваа функција без надомест. 

Извршниот директор за својата работа е одговорен пред Управниот орган. 

Извршниот директор во Здружението заснова работен однос на неопределено 

време, а во случај на прекин на работен однос, Управниот одбор именува вршител на 

должност, до изборот на нов Извршен директор, но не подолго од 6 месеци. 

 

 

ДЕЛОКРУГ НА ИЗВРШЕН ДИРЕКТОР    

 

 

Чл. 45 

 

Извршниот директор: 

- Одговорен е за правилна примена на Статутот, актите и за законитоста во 

работењето на Здружението. 

- Главен административен службеник. 

- Учествува во работата на Собранието и Управниот одбор, без право на глас. 

- Го води и организира работниот процес на Здружението. 

- Ги следи, анализира состојбите и проблемите во делокругот на дејствување на 

Здружението. 

- Се грижи и планира перспективни, годишни и периодични планови за работа 

- Остварува контакт со други исти или слични здруженија. 

- Се грижи за правилна распределба на паричните средства на Здружението. 

- Формира работни тимови и ја следи нивната работа. 

- Врши други работи согласно Статутот и актите на здружението. 

 

 

ИЗВРШНА КАНЦЕЛАРИЈА 

 

Чл. 46 

 

Извршната канцеларија е одговорна за секојдневните активности и 

административни планови и работи, како и за спроведување на секојдневните 

политики и планови на Здружението, извршува канцелариски работи, ја чува архивата 

и води сметководство, поднесува извештај за работата, подготвува проекти, 

документација, се грижи за спроведување на проектите и активностите.  

Извршната канцеларија ја сочинуваат извршниот директор, административни 

службеници и волонтери. 

Организацијата и надлежноста се уредени со посебни акти кои ги донесува 

Управниот одбор. 
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СТЕКНУВАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СО ИМОТОТ 

 

Чл. 47 

 

 Здружението своите материјално-финансиски средства ги обезбедува од 

сопствени извори-од доброволни прилози, донации, подароци (во пари, добра, имотни 

права),  дејности со кои се стекнува добивка, кирии и закупнини, како и приходи од 

инвестиции, дивиденди, камати, заеми и други приходи во согласност со законот. 

 Финансиските средства се употребуваат за остварување на целите, задачите и 

активностите на Здружението.  

Добивката остварена со работата на Здружението, исклучиво ќе биде 

употребена за остварување на целите на Здружението. 

 Членовите на органите на општо управување и надзор можат да примаат паричен 

надоместок за трошоци, за авторски, правен или административен ангажман, како и за 

изгубен приход настанати поради учество во работата на органите на општо управување 

и надзор на Здружението. Паричниот надомест се уредува со одлука на Управниот одбор. 

 

Чл. 48 

 

 Здружението може да поседува подвижен и недвижен имот. 

 Здружението може да донесува одлуки за стекнување, продажба, расходување, 

пренос на други лица или давање во под закуп на свој движен и недвижен имот. 

 Финансиските, деловните и другите извештаи на Здружението се донесуваат на 

седница на Собранието со мнозинство гласови на членовите. 

 

Чл. 49 

 

Здружението води сметководство, ги чува финансиските документи и поднесува 

годишна сметка. 

 

 

ОСТВАРУВАЊЕ НА ЈАВНОСТА ВО РАБОТЕЊЕТО 

 

Чл. 50 

 

 Работата на Собранието е јавна. 

 Јавноста во работата на Здружението се обезбедува преку објавување на 

соопштенија и информации и со запознавање и известување на јавноста преку 

средствата за јавно информирање или преку веб-сајтот на Здужението.  
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ПРЕСТАНОК НА ЗДРУЖЕНИЕТО 

 

Чл. 51 

 

 Здружението престанува со работа ако: 

- Донесена одлука за престанок на постоење во согласност со Статутот. 

- Бројот на членовите се намали под потребниот минимум определен за 

основање. 

- Поминато двојно повеќе време од времето предвидено за одржување на 

седница, а таа не е одржана. 

- Во две последователни години не е поднесена завршна сметка во согласност со 

закон. 

- Статусна измена која предвидува престанок на постоењето. 

- Донесена одлука на надлежен суд. 

- Стечај. 

- Спроведена ликвидација. 

 

 За постапување со имотот во случај на престанок на Здружението одлучува 

Собранието на здружението, со двотретинско мнозинство од вкупниот број на членови 

на собранието, но истите треба да се донираат на други здруженија или организации со 

иста или слична цел на дејствување. 
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ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Чл. 52 

 

 Собранието го донесува, врши измени и го дополнува Статутот. 

Постапка за измена на Статутот може да предложат најмалку една третина од 

членовите на Собранието, Управниот одбор и Извршниот директор. По секоја измена 

на Статутот се изготвува Пречистен текст на Статутот. 

Измените на Статутот се вршат со двотретинско мнозинство од вкупниот број 

на членови на Здужението. 

 

Чл. 53 

 

Овој Статут влегува во сила на денот на неговото донесување. 

 

 

 

 

 

 

Скопје, 21.10. 2018 година                                                                 Претседател, 

 

                     Ирена Поповска 

 

 

Сведоци: 

 

Наташа Данилоска од Скопје, со стан на ул. Шидска бр. 24/1-18, со ЕМБГ 

0310972478023, државјанин на РМ, _______________________ 

 

 

Лидија Георгиева од Скопје, со стан на ул. Бањалучка 8А, со ЕМБГ 0109960415029, 

државјанин на РМ  _______________________________ 

 


