
Врз основа на член 5, 6, 18 и 104 од Законот за здруженија на граѓани и 

фондации (Службен весник на РМ 52/2010) Собранието на Сојузот на 

здруженија на граѓани MРЕЖА ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

на собрание одржано во Скопје на ден --.11.2019 год. донесе  

С Т А Т У Т 

на 

Сојузот на здруженија на граѓани  

MРЕЖА ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  

 

- ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ - 

 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Со овој Статут се утврдуваат целите задачите и дејноста на Сојуз на здруженија 

на граѓани MРЕЖА ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, формата на 

здружување, внатрешната организација, називот и седиштето, условите и 

начинот на зачленувањето и престанок на членството, правата, обврските и 

одговорностите на органите на мрежата, застапувањето и претставувањето, 

финансирањето, обележјата на Мрежата, начинот на измени и дополненија на 

Статутот, начинот на донесувањето на одлука за престанок на Сојузот, 

располагање со имотот во случај на престанок со работа на Мрежата и други 

прашања. 

Член 2 

Името на Сојузот на здруженија на граѓани (Мрежата) гласи:  

MРЕЖА ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА. 

Скратениот назив на Сојузот на здруженија на граѓани (Мрежата) гласи:   

МРР на СМ. 

Член 3 

Сојузот на здруженија на граѓани (Мрежата) е правно лице кое за своите 

обврски во правниот и економскиот промет одговара со целокупниот свој имот. 

Член 4 

Седиштето на Мрежата е во Скопје, Р.Северна Македонија, на адреса ул. Никола 

Парапунов 27/1-29. 

Член 5 

Мрежата е непрофитна и непартиска организација. Мрежата не може да врши 

стопанска дејност, но може да основа друштво со ограничена одговорност и 

акционерски друштва за остварување на своите цели, интереси утврдени со 

Статутот. Не е дозволено политичко организирање на Мрежата.  
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Мрежата самостојно ќе делува на цела територија на Република Северна 

Македонија во согласност со интерните акти на Мрежата и позитивните 

законски прописи. 

Мрежата ќе соработува и со други здруженија на граѓани и други организации, 

како и со други Сојузи на здруженија на граѓани. 

Член 6 

Мрежата е правно лице, кое својство го стекнува со денот на уписот во 

Регистарот на здруженија на граѓани и фондации. 

Член 7 

Мрежата има свој печат и штембил во форма и димензии согласно позитивните 

законски прописи. 

Печатот и штембилот имаат верзија на кирилица на македонски јазик и 

латиница на англиски јазик. 

Печатот има тркалезна форма кој го содржи називот и седиштето на  Мрежата. 

Штембилот има  форма  на правоаголник, во кој со кирилица е впишано, број и 

празен ред за впишување на број,  дата, Скопје. 

Член 8 

Мрежата ќе има своја жиро-сметка, регистарски и даночен број. 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ОРГАНИЗИРАЊЕТО 

Член 9 

Мрежата е независно, непартиско и непрофитно здружение на граѓани 

формирано со слободна волја на граѓаните за здружување,  практикување на 

основните права и слободи, целосно отворено и непосредно за јавноста и 

зачленување, здружени заради вербата во исти хумани и социјални начела, 

организирани на доброволна основа. 

Jавноста при работата ќе се остварува преку публикување на повремени 

печатени материјали, известувања преку средствата за јавно информирање, веб 

страница и други дигитални форми на комуникација, како за членовите така и 

за сите интересенти за работата на мрежата. 

Член  10 

Евиденција на членовите на Мрежата води Управниот одбор на Мрежата. 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА РАБОТА 

Член 11 

Воопшто работата на Мрежата се заснова на добрата европска пракса и 

пристапот ЛИДЕР. 
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Мрежата во својата работа ќе ги следи следните начела: 

Одржлив рурален развој кој се темели на зачувување и развој на капиталот на 

животната средина, човечкиот, социјалниот и креативниот/производниот 

капитал; 

Подршка на особеностите на руралните подрачја кои иако се слични, сепак се 

различни што треба да се има во предвид при планирањето на идниот развој; 

Подршка на заедниците во развојните процеси. Подршката ќе биде наменета 

и за оние кои ги започнале овие процеси, како и за оние кои доцнат. На 

последните ќе се посвети посебно внимание; 

Bottom-up пристап и широко вклучување на локалните заедници односно 

јавноста во развојните процеси; 

Развој на локални партнерства и култура на соработка; 

Промоција на вмрежувањето, соработката, синергијата во развојните процеси, 

размена на знаења и искуства; 

Подршка на традицијата и промоција на иновативност за искористување на 

традиционалните вредности; 

Промоција и подршка на интегрални акции и секторско поврзување при 

нивно превземање од страна на локалните и националните институции; 

Промоција и подршка на сопственост на локалните проекти преку нивно 

локално управување и спроведување. 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА МРЕЖАТА 

Член 12 

Да ги здружи и поврзува организациите од различни профили поради размена 

на мислења, информации, идеи, знаења и искуство, како и поттикнување, 

организирање и помагање на активности од областа на руралниот развој; 

Да го поттикнува развојот на руралните заедници и да ги поврзува различните 

сектори во тие заедници; 

Да ги работи на унапредување на условите за конзистентен развој на 

руралните подрачја и подобрување на животниот стандард во овие подрачја.  

Член 13 

 Задачи на Мрежата се: 

• Воспоставување на системот и развој на Мрежата; 
• Изработка на развојна стратегија и програма за развој на Мрежата; 
• Одредување на приоритети за развој на земјоделството, туризмот и 

другите дејности во руралните подрачја и нивна промоција; 
• Следење на законската регулатива на полето на рурален развој на 

национално и меѓународно ниво; 
• Следење и информирање на јавни повици и тендери од интерес за 

членовите на Мрежата; 
• Промовирање на сознанијата за значењето на руралниот развој;  
• Соработка со релевантните национални и локални институции, а 

особено Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство; 
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• Соработка со релевантни меѓународни институции, вклучувајќи 
меѓународни оргнаизации од областа на руралниот развој, Европската 
мрежа за рурален развој, како и институциите на европската унија; 

• Размена на знаења и искуства од областа на руралниот развој; 
• Конзистентно да ги насочи и планира помошта и подршката која ќе ја 

остварува во рамки на програмските активности; 
• Да подржи раст на сопствените ресурси во подрачјата каде ќе дејствува и 

проектите во кои ќе се вклучи; 
• обука на различни нивоа и слушатели (обука и образование на возрасни; 

техничко и стручно образование, претприемништво итн), а особено на 
стручни тимови кај членките на мрежата за теми од областа на 
руралниот развој;  

ДЕЈНОСТИ  

Член 14 

Мрежата ќе ги обавува следните дејности: 

58.11 Издавање на книги  

58.12 Издавање на именици и списоци на адреси  

58.13 Издавање на весници 

58.14 Издавање на списанија и периодични публикации  

58.19 Други издавачки дејности  

63.12 Интернет портали  

63.99 Останати информативни услужни дејности, неспомнати на друго место  

70.21 Односи со јавноста и дејности на информирање  

70.22 Дејности на советување во врска со работењето и останато управување 

72.20 Истражувања и експериментален развој во општествените и 

хуманитарните науки 

73.20 Истражување на пазарот и испитување на јавното мислење  

74.30 Преведувачки дејности и услуги на преведувачите  

74.90 Останати стручни, научни и технички дејности, неспомнати на друго 

место  

82.11 Комбинирани канцелариски и административни услужни дејности  

82.19 Фотокопирање, подготовка на документи и останати специјализирани 

канцелариски помошни дејности  

82.30 Организација на состаноци и деловни саеми  

85.59 Друго образование, неспомнато на друго место  

 

И како претежна дејност ќе ја врши дејноста:   

94.99 Дејности на други организации врз база на зачленување, неспомнати на 

друго место  

ЧЛЕНСТВО 

Член 15 
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Член на Мрежата може да биде здружение на граѓани регистрирано во 

Република Северна Македонија кое во својот Статут и програмските определби 

е поврзано со рурален развој, кое доброволно ќе пристапи кон Мрежата со 

пополнување на пристапница/барање за членство со истовремено прифаќање 

на  Статутот и другите акти на Мрежата и најпосле ќе биде примен во членство 

со одлука на органите на Мрежата. 

Конечниот прием на членови се прави со одлука на Управниот Одбор.  

Член на мрежата може да биде и странец, правни лица односно регистрирани 

професии и неформални групи на начин предвиден во став 1 и 2 на овој член. 

Мрежата ја гарантира слободната определба на секој нејзин член. 

ПОСТАПКА ЗА ПРИЕМ ВО ЧЛЕНСТВО 

Член 16 

Потенцијалниот член поднесува барање за прием во членство до мрежата. 

Барањето се разгледува на првиот нареден состанок на Управниот одбор. 

Првиот прием на членовите е секогаш прием во вонредно членство. По 

исклучок Управниот одбор може да донесе одлука за прв прием како прием во 

редовно членство, ако се исполнети условите од овој член и придонесот на 

идниот член е очигледен. 

Со проценка на придонесот и залагањето на вонредниот член, по предлог на 

било кој редовен член или член на органите на Мрежата, Управниот одбор 

може да донесе одлука за прием во редовно членство.  

Придонесот се цени според динамиката на учество во работата на Мрежата, 

придонесот кон остварување на целите и задачите на Мрежата и сл. 

Член 17 

Секој (потенцијален) член има право на жалба против одлуката на Управниот 

одбор за (не)прием во членство по која конечно одлучува Собранието на 

Мрежата. 

Член 18 

 Членовите на Мрежата можат да бидат: 

1. Редовни членови 

2. Вонредни членови 

3. Почесни членови 

Редовен член може да биде секое правно лице или регистрирана професија од 

земјата и од странство, која ги исполнува условите од чл.15. 

Редовниот член има право да учествува во работата на Собранието, да 

учествува во одлучувањето и други права утврдени со Закон и Статутот. 



 6 

Редовниот член е обврзан да плаќа годишна членарина чија висина еднаш 

годишно ја утврдува Управниот Одбор, да се грижи за угледот на Здружнието и 

други обврски утврдени со Закон и Статутот. 

Вонреден член може да биде секое здружение од земјата и од странство кое 

делува во областите со кои се занимава Мрежата. Вонредниот член  нема 

обврска да плаќа членарина и нема право да учествува во донесувањето одлуки 

од страна на Собранието, но може да учествува во расправите.  

Почесен член може да биде секое правно или физичко лице од земјата или од 

странство кое има посебен придонес во областа на руралниот развој или во 

работата на Мрежата, а не е нејзин редовен или вонреден член. Почесниот член 

не плаќа членарина, нема право на глас во органите на Мрежата, но може да 

учествува во расправите кои се водат во Мрежата.  Секој член на Мрежата може 

да предложи лица да бидат прогласени за почесни членови. Предлогот го 

прима и разгледува Управниот Одбор, а конечно почесните членови ги 

прогласува Собранието на Мрежата. 

Член 18а 

Секој потенцијален член на Мрежата, при зачленувањето има должност да 

уплати членарина и истата има обврска редовно, годишно да ја подмирува. 

Ненавременото и неажурно плаќање на членарина, последователно 2 (две) 

години значи исклучување од членството во Мрежата. 

 

Член 19 

Во својата работа Мрежата ќе соработува со два вида субјекти кои по својата 

улога се даватели или корисници на услугите на мрежата: 

1. Партнери  

2. Корисници 

Партнерите на мрежата не се членови, но се воведуваат во евиденција на 

даватели на услуги или соработници на мрежата. Тие согласно посебен Договор 

именуван според видот на работата за која се склучува ќе соработуваат со 

Мрежата. Ако со овој Статут не е поинаку предвидено, за склучување на овие 

Договори ќе се грижи и ќе ги склучува Претседателот на Здружението. Во рок 

од 8 дена од склучувањето на Договорот Претседателот е должен да го воведе 

субјектот со кого Договорот е склучен во евиденцијата на даватели на услуги. 

Кога по било кој основ Договорот ќе престане да важи, субјектот со кого бил 

склучен ќе се избрише од евиденциијата на даватели на услуги по сила на тој 

факт. Со Правилникот за корисници може да се определи дека и Партнерите на 

мрежата можат под одредени услови да се здобијат и со статус на корисник.  

Корисниците не се членови, но се воведуваат во евиденција на корисници на 

Мрежата. Тие можат да користат некои од погодностите кои ги пружа мрежата. 

Листата на погодности кои ќе бидат достапни на корисниците, вклучувајќи го и 
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видот на погодноста и периодот за кој таа се овозможува ги утврдува 

Претседателот на Мрежата со Правилник за корисници. 

ПРАВА И ОБВРСКИ 

Член 20 

Членовите на мрежата имаат права и обврски согласно со одредбите на овој 

Статут и позитивните законски прописи. Членовите на Мрежата активно 

учествуваат во спроведување и остварување на програмските цели, задачи и 

определби на Мрежата, а особено: 

- да учествуваат во одлучувачки и административни активности;  

- да ги користат привилегиите кои произлегуваат од одлуките на 

Мрежата; 

- имаат право да бидат бирани и да бираат; 

- имаат обврска да плаќаат чланарина;  

- и други права и обврски согласно овој Статут и другите интерни акти. 

 

Вонредните членови немаат право да бираат и да бидат бирани во органите на 

Мрежата. 

Партнерите и Корисниците на мрежата не се членови на мрежата. 

Член 21 

Прием на редовни членови се врши по барање на здружение или поединечно. 

Зачленувањето се врши со пристапница која при исклучување или престанок на 

членувањето во Мрежата, задолжително се враќа. 

Член 22 

На член на Мрежата членството му престанува : 

а) со доброволно истапување за што до надлежниот орган во  Мрежата 

поднесува писмен акт со јасно изразена волја за престанок на членството. Во 

таков случај надлежниот орган автоматски го регистрира престанокот на 

членството, без за тоа да се води расправа или на било кој друг начин да го 

преиспитува поднесениот писмен акт за престанок на членството. Доколку 

членот кој истапува тоа го бара, надлежниот орган кој го верифицира 

истапувањето веднаш и без одлагање е должен да му ја врати Пристапницата 

на членот кој истапува од членството. 

б) со исклучување од страна на Управниот Одбор на Мрежата заради 

непочитување на усвоените правила и тоа: 

- заради повреда на Статутот и другите општи акти на  Мрежата 

- за работа против интересите и програмските одредби на Мрежата 

- ако повредата ја утврди  Управниот Одбор на Мрежата и за тоа да одлучат над 

половина од вкупниот број членови на Управниот Одбор.  
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РЕГИСТАР НА ЧЛЕНОВИ 

Член 23 

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

Пoдатоците од регистарот и евиденцијата се ажурираат најмалку еднаш на две 

години. 

Здруженијата ја гарантираат анонимноста на личните податоци на членовите 

кои тоа го побарале. Податоците се заштитени во согласност со прописите за 

заштита на личните податоци и класифицирани информации. 

 

ЗДРУЖУВАЊЕ НА МРЕЖАТА 

Член 24 

Мрежата може да се здружува во други сојузи, организации или други форми на 

здружување на здруженија на граѓани и невладини организации, заради 

унапредување на заедничките активности, за усогласување на посебните и 

заедничките интереси во областа за која се основани, како и за остварување на 

други прашања од заеднички интерес. 

Мрежата, во согласност со Закон, може да основа трговско друштво за 

остварување на прокламираните цели и задачи. 

ЛОКАЛНИ КАНЦЕЛАРИИ и ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ 

Член 25  

Локалната канцеларија или друга организациона единица е организациска 

единица која ги мобилизира субјектите на подрачјето за кое се основа, а заради 

ефикасно и квалитетно остварување на целите и задачите на Мрежата. 

Локалната канцеларија или друга организациона единица ги спроведува 

целите, задачите, програмите и проектите на Мрежата согласно насоките од 

Претседателот и Управниот Одбор на Мрежата. 

Иницијатива за оформување локална канцеларија или друга организациона 

единица може да даде секој член до Управниот одбор на Мрежата, а овој ќе ја 

предложи иницијативата за разгледување и евентуално усвојување до 

Собранието на Мрежата. 

Локалната канцеларија или друга организациона единица ја раководи 

координатор кој ги врши и административно-техничките работи за локалната 

канцеларија односно другата организациона единица.  

Локалната канцеларија или друга организациона единица доставува во текот 

на целата година свои идеи, предлози и слично до Управниот Одбор на 

Мрежата, кој ги разгледува и ги отфрла или ги зема во предвид при 

подготовката на годишните работни и финансиски планови на Мрежата.  

ОРГАНИ НА  МРЕЖАТА  
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Член 26 

Со Мрежата управуваат членовите непосредно и преку избрани претставници 

во органите на Мрежата. 

Органи на Мрежата се: 

• Собрание 

• Управен Одбор 

• Претседател 

Член 27 

Собранието е највисоко тело на Мрежата, кое го сочинуваат претставници на 

редовните членови на Мрежата. Мандатот на членовите на Собранието е 

неограничен. Промената на претставникот на членот во Собранието не значи 

промена на мандатот на самиот член во Собранието. 

Собранието ги врши следниве функции : 

1. го донесува Статутот, Програмата за работа и други акти од негова 

надлежност; 

2. Ги донесува сите акти врз основа на Статутот и го следи нивното 

реализирање 

3. го усвојува годишниот извештај за работа на мрежата и годишниот 

финансиски извештај, кои ги објавува на својата веб страна; 

4. усвојува , насоки и план за работа за периодот од една година или по 

исклучок за пократки периоди.  

5. усвојува финансиски план (буџет) за наредната година; 

6. ги усвојува периодичните и годишните извештаи на Управниот одбор; 

7. одлучува за промена на целта на здружувањето 

8. одлучува за внатрешната организација и организационите форми на 

органите на здружението  

9. одлучува за основање и укинување на ограноци и други облици на 

организирање на Мрежата; 

10. одлучува за здружување или разделување од друга асоцијација и за 

зачленување во сојузи и меѓународни организации; 

11. прогласува почесни членови; 

12. ги избира членовите на органите на Мрежата, вклучувајќи го Управниот 

одбор; 

13. одлучува за престанок на Мрежата со двотретинско мнозинство гласови 

од сите членови на здружението; 

14. одлучува за други прашања кои не се ставени во надлежност на другите 

тела на Мрежата; 

15. врши и други работи во согласност со Статутот и општите акти на 

Мрежата. 

Член 28 

Собранието работи на седници. Седниците можат да бидат редовни или 

вонредни.  
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Член 29 

Седница на собранието свикува Претседателот на Собранието. 

Седница на собранието се свикува и по предлог на Управниот Одбор или на 1/5 

од вкупниот број на членови на Мрежата. 

Доколку Претседателот на Собранието во рок од 14 дена по примениот предлог 

не закаже седница на Собранието, седницата ја свикува Управниот Одбор или 

останатите предлагачи. 

Собранието на Мрежата е должно да одржува најмалку една седница годишно. 

Вонредна седница на собранието може да се одржи и по писмено барање од на 

една третина (1/3) од членовите на здружението. Таа може да се свика 

исклучиво поради итни и неодложни прашања. Вонредната седница на 

собранието се одржува најдоцна во рок од 30 дена од денот на поднесувањето 

на барањето за одржување, исклучиво за прашањето/прашањата за која е 

свикана.  

Член 30 

Собранието може да работи ако на него присуствуваат повеќе од половината од 

вкупниот број членови. 

Собранието своите одлуки ги донесува по правило со мнозинство од 

присутните, освен следните за кои е потребно мнозинство од вкупниот број на 

членови : 

- избор на Управен Одбор; 

- избор на Претседател на Собранието; 

- исклучување на член; 

- престанок со работа на Мрежата 

 

Секој член на Мрежата има право на еден глас. 

Гласањето во собранието е јавно, освен за прашањето за исклучување на член 

кое е тајно. Со посебна одлука на Собранието гласањето може да биде тајно и за 

други прашања. 

Кворумот за работа и одлучување од овој член важат и за одржување на 

вонредните седници на Собранието. 

Член 31 

Доколку се укаже потреба одлуките на Собранието можат да се донесат без 

лично присуство односно со писмена консултација. 

Претседателот на Собранието пред да ја дистрибуира одлуката за консултација 

кај членовите на Собранието ке побара од секој член писмена согласност да се 



 11 

одлучува со писмена консултација. Согласноста може да биде дадена и во 

електронска форма преку е-маил. 

Кворум за работа со писмена консултација се смета дека е постигнат кога 

согласност за ваков начин на работа дале повеќе од половина од редовните 

членови на Мрежата.  

Кворумот за донесување на одлуки со писмена консултација се определува 

согласно член  30 од овој Статут. 

Член 32 

Собранието го избира Претседателот од редот на неговите членови. Мандатот 

на Претседателот е четири години со право на реизбор со неограничен број 

пати. 

Претседателот ги свикува и раководи со седниците на собранието, а во негово 

отсуство определува негов заменик.  

Претседателот на собранието ги врши протоколарните функции на прием и 

контакт со домашни и меѓународни здруженија и организации. 

 

ЗАСТАПУВАЊЕ НА МРЕЖАТА 

Член 33 

Претседателот на Собранието е истовремено Претседател на мрежата и ја 

претставува и застапува Мрежата. Претедателот ги врши правата и обврските 

во согласност со Закон, овој Статут и други акти на Мрежата. 

Член 34 

Претседателот го предлага Деловникот за работа на Собранието, што го 

усвојува Собранието и по него раководи со седниците. 

Претседателот на собранието особено ги врши следните работи:  

- Го потпишува Статутот и сите други акти на Собранието, 

- Потпишува одлуки што се однесуваат на тековното работење на 

Мрежата, 

- Се грижи за материјално-финансиското работење на Мрежата, за 

примена на Статутот, програмските и стратешки насоки и активности 

утврдени од Собранието,  

- наоѓање на фондови за реализација на програмските и проектните 

активности, се грижи за објективно информирање на јавноста, 

реализација и подготовка на специјални настани за сопствена 

промоција и самофинансирање и повремено се грижи за репутацијата 

на Мрежата и неговите членови, 

- Ја следи и води реализацијата на програмските цели, Статутот и 

Правлиникот за работа на Мрежата и дава свое мислење до Управниот 

Одбор за прекршувања и злоупотреба на Актите на Мрежата, 
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- Дава мислење за предложени проекти и го одобрува реализирањето на 

истите, 

- Организирање и функционирање на администрацијата на Мрежата, 

- Избор и мобилизација на администрацијата, 

- Избор и мобилизација на стручни лица за потребите на проектите на 

Мрежата. За остварување на оваа надлежност Претседателот може да 

овласти и други лица (членови на другите органи, надворешни 

соработници или од администрацијата на Мрежата) да ја вршат 

самостојно или во форма на комисија, 

- И други оперативни и извршни работи со карактер на дневен 

менаџмент на Мрежата. 

-  

УПРАВЕН ОДБОР 

Член 35 

Управниот Одбор е управен орган на Собранието. 

Управниот Одбор брои најмалку 3 члена што ги избира Собранието на предлог 

на членовите. Мандатот на членовите на Управниот Одбор е неограничен. 

Лицето предложено за член на Управниот одбор (УО) може да биде лице кое е 

член на Мрежата, но како член на УО може да биде предложено и лице кое не е 

член на организацијата (член на Мрежата) која го предлага. Едно исто лице не 

може да биде член на два или повеќе органи на мрежата истовремено. 

Престанокот на функцијата на некој од неговите членови, не значи престанок 

на функцијата на целиот Управен одбор. За пополнување на  испразнетото 

место се организира избор на нов член, на начин предвиден во овој Статут.  

Претседателот на Управниот одбор се избира од редот на членовите на 

Управниот Одбор. 

Член 36 

Во случај член на Управниот Одбор да не ги врши своите задачи во согласност 

со целите и задачите на Мрежата, Собранието може да го отповика. 

Ако Управниот Одбор не ги врши функциите во целина во согласност со целите, 

задачите и интересите на Мрежата, Собранието може да го отповика целиот 

Управен Одбор со мнозинство од вкупниот број членови. 

Член 37 

Управниот Одбор е највисок управен орган  на Мрежата и е одговорен пред 

Собранието за целосното работење на Мрежата помеѓу две седници на 

Собранието. 
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Управниот Одбор ги иницира сите договарања и заеднички акции на органите 

на Мрежата, ги разгледува  и предлага решенија за активностите, ги подготвува 

седниците на Собранието со помош на администрацијата на Мрежата и 

одговара за спроведување на договорените ставови и одлуки. 

Седниците на Управниот Одбор ги свикува Претседателот на Управниот одбор, 

а се одржуваат најмалку двапати годишно, а ако има потреба и почесто. 

Седницата може да се свика со писмена покана или преку било кој медиум за 

комуникација. 

Управниот Одбор се избира  со тајно гласање. Претседателот на Управниот 

одбор се избира од редот на членовите на Управниот одбор. Секој член на 

Управниот одбор може да предложи еден кандидат вклучувајќи се себеси и 

може да гласа за себе без оглед како е предложен за кандидат за председател. 

Дневниот ред со куса содржина на прашањата за кои се расправа се доставува 

на сите членови на Управниот Одбор најмалку 5 дена пред одржување на 

седницата на Управниот Одбор. 

Управниот Одбор полноважно одлучува  ако на седницата присуствуваат 

повеќе од половина членови на Управниот Одбор, а одлуките се донесуваат со 

мнозинство од присутните членови. 

Член 38 

Член на Управниот 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 39 

Управниот Одбор расправа по сите прашања што се ставени на дневен ред и е 

надлежен за : 

- Донесува деловник за своето работење 

- Донесува годишна програма за својата работа, 

- Презема активности за организационо и материјално зајакнување 

на Мрежата; 

- Ја спроведува политиката и извршувањето на програмата за 

работење, финансискиот план, одлуките, заклучоците, и насоките 

донесени од Собранието; 

- Подготвува и предлага Годишна Програма за работа до 

Собранието на Мрежата во соработка со Претседателот на 

Мрежата, 

- Подготвува и предлага Буџет до Собранието на Мрежата во 

соработка со Претседателот на Мрежата; 
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- Управува и одговара за управувањето со имотот на Мрежата; 

- Подготвува периодичен и годишен извештај за својата работа; 

- Врши прием во членство; 

- Исклучува член во прв степен; 

- Врши и други работи што се во врска со извршувањето на 

задачите на Мрежата што се поставени од Собранието. 

 

НАДЗОРЕН ОДБОР 

Член 40  

Собранието може да донесе одлука по предлог на секој член на Мрежата да 

именува Надзорен одбор. 

Надзорниот одбор ја следи примената на Статутот и програмата за работа на 

Мрежата, се грижи за имотот и работењето на мрежата, го контролира 

наменското користење и располагање со финансиските средства, врши увид во 

документацијата на Мрежата и врши други работи. 

Член 41  

Надзорниот одбор се состои од три членови од чии редови се бира Претседател 

на Надзорниот одбор.  

На барање на Надзорниот орган, член или орган кој поседува податоци од 

материјално-финансиското работење, должен е да му ги даде на увид соте 

барани податоци или документи.  

Надзорниот одбор за својата работа поднесува годишен извештај до 

Собранието на Мрежата на усвојување.  

Член 42  

Надзорниот одбор се состанува по потреба. Постапката за организирање 

состаноци не е формална. 

Членовите на надзорниот одбор имаат право да присуствуваат на сите седници 

и состаноци на Собранието или Управниот одбор, но без право на глас.  Поради 

тоа овие органи се должни да достават покана за одржување состанок или 

седница до своите членови и до сите членови на Надзорниот одбор. 

АДМИНИСТРАЦИЈА НА МРЕЖАТА 

Член 43 

Администрацијата на Мрежата доколку се формира ја сочинуваат стручни и 

административни работници, со кои Мрежата може да заснова работен однос 

согласно работното законодавство. 
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Администрацијата на Мрежата ќе врши стручни и професионални работи со 

цел остварување на целите и задачите на Мрежата, како што се подготовка на 

материјали за седници на собранието и управниот одбор, учество во 

реализација на активностите на Мрежата и сл.. 

Детален пропис за организација на администрацијата донесува Претседателот 

на Мрежата. 

ИМОТ НА МРЕЖАТА 

Член 44 

Со целокупниот имот на Мрежата управува Управниот Одбор. 

Имотот на Мрежата се употребува исклучиво за остварување на целите и 

задачите на Мрежата. 

Член 45 

Во случај на престанок на работата или постоење на Мрежата се продава оној 

дел од подвижниот и неподвижниот имот во висина на долгот што Мрежата го 

има, доколку го има, сторено во нејзината работа спрема доверителите, 

неисплатените фактури, хонорари, позајмици и слично.  

По исплата на заостанати долгови ако ги има, остатоткот од средствата што 

Мрежата ги стекнало и имотот при претстанок на работа може да се подарат на 

други хуманитарни или невладини организации или поинаку како што ќе 

решат  со одлука собранието  или основачите на Мрежата односно давателот на 

средствата. 

Ако со одлука на надлежен суд се забранува работата на организацијата, 

имотот на организацијата се пренесува на општината, општините во градот 

Скопје и градот Скопје на чие подрачје има седиште организацијата. 

ФИНАНСИРАЊЕ НА МРЕЖАТА 

Член 46 

За остварување на своите програмски цели и задачи Мрежата ќе се финансира 

од следните извори : 

- Членарина и спонзорирање 

- Наменски средства од фондации  

- Донации од граѓани, правни лица  

- Котизации на учесници за учество на некоја акција на Мрежата во 

земјата и странство 

- Подароци и прилози 

- Организирање на хуманитарни настани; 

- Организирање на други настани 

- Проекти 
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- Други извори 

Член 47 

Материјалното и финансиското работење се извршува согласно позитивните 

законски и други прописи, а евиденцијата се утврдува согласно со општите 

акти на Мрежата. 

НАЧИН НА КОРИСТЕЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА МРЕЖАТА 

Член 48 

Средствата кои ќе бидат обезбедени, ќе се користат за остварување на целите и 

задачите на Мрежата. 

Одобрување за користење на средствата потпишува Претседателот на Мрежата. 

ОДГОВОРНОСТ ЗА ОБВРСКИТЕ 

Член 49 

Мрежата одговара за своите обврски со целиот свој имот и средства. 

Членовите на органите на организациите одговараат лично и неограничено за 

нивните обврски кон организацијата, за злоупотреба на средствата на 

организацијата, за постигнување цели што за нив како поединци се забранети 

или за злоупотреба на организацијата како правно лице за да им нанесат штета 

на своите доверители. 

ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТА 

Член 50 

Членовите на органите на организациите и нивните застапници по закон се 

одговорни солидарно за штетата на организацијата предизвикана од нивната 

работа, ако таа е предизвикана со грубо невнимание или со намера да се 

предизвика штета, освен во случаите кога во одлучувањето го издвоиле своето 

мислење на записник или ако не учествувале во одлучувањето. 

Барање за надоместок на штета поднесува органот определен со статутот или 

највисокиот орган, ако со статутот не е определен орган. 

ИЗВЕШТАИ ЗА РАБОТА 

Член 51 

Мрежата на својата веб страница или на друг начин ги објавува годишните 

извештаи за своето работење. 

Мрежата подготвува годишен финансиски извештај, го доставува до 

надлежниот орган во согласност со закон и го објавува на својата веб страница 

или на друг соодветен начин ќе го направи достапен до јавноста. 
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Мрежата ќе ги објавува Извештаите од овој член најдоцна до 30 април од 

тековната година за предходната година. 

ДОНЕСУВАЊЕ СТАТУТ НА МРЕЖАТА И НАЧИН НА НЕГОВО ИЗМЕНУВАЊЕ И 

ДОПОЛНУВАЊЕ 

Член 52 

Статутот на Мрежата го донесува Собранието на Мрежата. 

 

Член 53 

Нацрт Статутот го подготвува Управниот Одбор на Мрежата и го дава на 

разгледување на членовите на Мрежата. 

Разгледувањето трае седум дена од денот на истакнувањето. 

Во овој рок можат да дадат забелешки, предлози и мислења. 

Член 54 

Изменување и дополнување на Статутот на Мрежата се врши со амандмани кои 

ги предлага Управниот Одбор и ги доставува до Собранието на усвојување. 

Изменувањето и дополнувањето се врши со донесување на статутарна одлука 

од страна на Управниот Одбор. 

Предлог-иницијативата за изменување и дополнување на Статутот може да 

даде Собранието на Мрежата, Управниот Одбор и секој член на Мрежата. 

Одлука за поведување на постапка донесува Собранието на Мрежата по предлог 

на Управниот Одбор. 

Амандманот се смета за прифатен ако за него гласало мнозинството од 

членовите. 

ПРЕСТАНОК НА РАБОТАТА НА МРЕЖАТА 

Член 55 

Мрежата престанува со работа со одлука на Собранието на Мрежата. 

Одлуката се донесува со двотретинско мнозинство на гласови од сите членови 

на Собранието или од организацијата основач. 

Мрежата престанува со работа ако: 

- за тоа одлучат членовите на Мрежата; 

- бројот на членовите се намали под бројот определен за основање; 

- поминало двојно повеќе време од она превидено за одржување на 

седница на највисокиот орган утврден со Статутот, а таа не е 

одржана, 
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- во две последователни години не е поднесена завршна сметка во 

согласност со Закон; 

- статусна измена со која е предвиден престанок на Мрежата; 

- донесена е одлука на надлежен суд 

- стечај и 

- спроведена ликвидација.  

 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 56 

Статутот влегува во сила со денот на неговото усвојување и регистрацијата на  

Мрежата во Единствениот регистар на Здруженија на граѓани и фондации на 

Република Северна Македонија. 

 

ПРЕТСЕДАТЕЛ  

Ѓоргиевски Петар  


