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ВОВЕД
Законот за здруженија и фондации е донесен на 16.04.2010, а стапи на сила на 24.04.2010. Со неговото стапување во сила престана да важи Законот за здруженија на
граѓани и фондации (Службен весник број 31/98 и 29/2007). Дебатата за донесување на нов закон кој ќе ја регулира оваа област започна многу порано, во 2006 година, а за
интензивираше во 2008, 2009 и 2010. Законот од 1998 година беше „козметички“ изменет во 2007 година, главно со измени кои се однесуваа на улогата и процедурите во
Централен Регистар, без суштински измени. Веќе во 2008 беше јасно дека Законот за здруженија на граѓани и фондации беше надминат и не нудеше решенија кои беа во тек со
развојот на здруженијата и фондациите. Пред да се изготви законот беа одржани серија на јавни расправи на кои учествуваа и граѓанските организации, но само поголемите.
Помалите и организациите кои доаѓаа надвор од Скопје и кои се претежно активистички организирани не беа вклучени во поширока дебата. Тоа на крајот резултираше со одредби
од законот кои се неповолни за помалите организации. Предлог законот кој го изготви Министерството за правда ги задоволуваше најголем број од организациите кои учествуваа
во работната група, како и европските стандарди од областа, но во собраниска процедура влезе верзија која не беше дискутирана и усвоена од мнозинството на организации и со
решенија кои можат да предизвикаат несогласување при примената и различни толкувања.
Низ текстот на законот ќе се задржиме на некои согледувања и можни пречки при спроведување на законот. Иако помина повеќе од една година од неговото усвојување голем дел
од подзаконските акти не се донесени, а одредбите кои требаше да профункционираат во рок од 3/6 месеци од донесување на законот сеуште не се донесени.
Како и да е, поради „истекот на важноста“ на поранешниот закон за здруженија на граѓани и фондации позитивно е што се донесе нов закон. Аномалиите кои сега се појавуваат во
неговата имплементација се должат на објективни (предвремените избори) и субјективни (неажурноста и незаинтересираноста на одредени државни институции, како
Министерство за правда и Централен регистар) причини. Дел од нив ќе бидат поправени со донесувањето на подзаконските акти, а за дел веројатно ќе треба да бидат подобрени со
амандмани.
Во овој водич ќе се обидеме да ви дадеме објаснување за одредбите од законот и начин како најлесно да го применувате. Водичов ќе ви биде алатка на која ќе се навраќате секогаш
кога имате некоја нејаснотија околу практичната примена на законот, но и ќе го скрати времето за административната работа во Вашата организација. Поради тоа во него е даден
интегралниот текст на законот и се подготвени обрасци за регистрација на здружение и фондација.
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Закон за здруженија и фондации

ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИЈА И ФОНДАЦИИ
(Службен весник, бр. 52 од 16.04.2010 година)
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1. Предмет на законот
Член 1
Со овој закон се уредуваат начинот, условите и постапката за основање, регистрација и престанок на здруженијата, фондациите, сојузите, организационите облици на странските
организации, имотот со кој располагаат, надзорот, статусните промени и статусот на организациите од јавен интерес.
Член 2
Одредбите на овој закон не се однесуваат на политичките партии, црквите, верските заедници и религиозните групи, синдикатите, коморите и други видови на здружување
уредени со посебни закони.

2. Значење на изразите употребени во овој закон
Член 3
Одделните изрази употребени во овој закон го имаат следново значење:
1. „Организација” е секое здружение, фондација, сојуз, како и секој организационен облик на странска организација, како и друга форма на здружување, регистрирани согласно со
одредбите на овој закон;
2. „Дејност” е активност класифициранa според националната класификација на дејности со која организациите ги остваруваат своите цели утврдени со статутот;
3. „Акт за основање” е актот со кој се основа организациjaта;
4. „Имот” на организација се сите сопственички и други стварни права што организацијата ги стекнува над движните и недвижните ствари и правата кои основачите ги вложиле
во организацијата и кои организацијата ги стекнала со своето работење;
5. „Статут” е акт со кој се уредува дејноста, организационата поставеност и функционирањето на организацијата;
6. „Статусни измени” означуваат присоединување, спојување и поделба на организацијата на начин и под услови определени со овој закон;
7. „Други акти” се акти со кои се уредуваат односите што не се уредени со актот за основање или со статутот (правилник, одлука, деловник, програма и други акти);
8. „Орган за надзор” е органот (надзорен одбор, комисија за ревизија или контролор) чии работи се поврзани со надзорот над работењето на организацијата;
9. „Имотна маса“ се пари, ствари и/или права кои основачот ги отстапува и пренесува на фондацијата во постапката на основање;
10. „Застапник” е лице или орган во организацијата (застапник на здружение, директор на фондација, или орган определен со статут), чии права, овластувања и одговорности се
поврзани со раководењето на организацијата и застапувањето на организацијата во согласност со закон;
11. „Одлучување без присуство” е начин преку кој членовите на органите се изјаснуваат, без одржување седница на органот или без прусуство на член на органот, а преку
телефонска конференција, потпишување на актот или на друг начин уреден со статутот на организацијата;
12. „Заверена изјава/согласност” е акт чиј потпис е заверен кај нотар;
13. „Лице” е секое физичко и правно лице, освен ако не е нагласено дека е физичко лице или дека е правно лице;
14. „Странска организација“, во смисла на овој закон, е странско или меѓународно здружение, фондација или друг облик на организација основана за остварување на заедничка
цел која не е за стекнување добивка и е основана во согласност со правниот систем на странската држава;
15. „Странско физичко лице“ е лице кое има живеалиште или престојувалиште во државата;
16. „Организација со статус од јавен интерес” е организација која се стекнала со статус на организација од јавен интерес во согласност со овој закон;
17. „Судир на интереси“ подразбира судир на овластувањата и должностите во врска со работењето на организацијата со приватниот интерес на лицето кое има овластувања и
должности, во кои приватниот интерес влијае или може да влијае врз вршењето на овластувањата и должностите во врска со работењето на организацијата и
18. „Цел” на организацијата е проектиран резултат или состојба која
организацијата треба да ја постигне.
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3. Право на здружување
Член 4
(1) Правото на слободно здружување се остварува преку здружување во здруженија, фондации, сојузи и организациони облици на странски организации (во понатамошниот
текст: организации) за остварување на нивните цели, дејности и заштита на права, интереси и уверувања во согласност со Уставот и закон.
(2) Се забранува основање на организација ако програмата и нејзиното дејствување е насочено кон насилно уривање на уставниот поредок на државата, поттикнување и
повикување на воена агресија и разгорување на национална, расна или верска омраза или нетрпеливост презема активности поврзани со тероризам, презема активности кои се
спротивни на Уставот или закон и се повредуваат слободите и правата на други лица.

4. Здружување на организации
Член 5
(1) Две или повеќе организации можат да се здружуваат во сојуз или друга форма на здружување, која може да стекне својство на правно лице, со регистрација во согласнот со овој
закон.
(2) Организациите можат да членуваат во меѓународни организации или на друг начин да соработуваат со нив.
(3) Организациите кои се здружуваат во сојуз или друга форма на здружување, со здружувањето не го губат својството на правно лице.

5. Стекнување својство на правно лице (правен субјективитет)
Член 6
(1) Организациите се стекнуваат со својство на правно лице со уписот во регистарот што го води Централниот регистар (во натамошниот текст: Регистарот).
(2) Здруженијата и фондациите не можат да се трансформираат во други видови на правни лица.

6. Време на дејствување на организацијата и олеснување
Член 7
(1) Ако со актот за основање, односно со статутот на организацијата не е определено времето на траење на организацијата, се смета дека организацијата е основана на
неопределено време.
(2) Организациите имаат даночни и царински олеснувања во согласност со закон.

7. Име на организацијата
Член 8
(1) Секоја организација регистрирана според одредбите на овој закон има име и скратено име ако тоа е предвидено со статутот и е запишано во Регистарот.
(2) Името и скратеното име на организацијата јасно се разликуваат од имињата на другите организации кои се запишани во Регистарот.
(3) Во името на:
- здружението е содржан зборот здружение или друг израз со слично значење определен со статутот на здружението,
- сојузот е содржан зборот сојуз или друг израз со слично значење определен со статутот на сојузот и
- фондацијата е содржан зборот фондација или друг израз со слично значење определен со статутот на фондацијата.
(4) За прашањата за името кои не се уредени со овој закон се применуваат одредбите од законот со кој се уредува име на фирма на трговско друштво.

8. Употреба на името на државата или име на единица на локалната самоуправа
Член 9
(1) Името на државата и зборовите изведени од него како и неговите кратенки,може да се содржани во името на организацијата само со одобрение на Министерството за правда.
(2) Ако во името на организацијата се содржани зборови со името на општината, односно градот Скопје, одобрение дава надлежниот орган на општината, на општините во градот
Скопје и градот Скопје.

6

II. ОСНОВНИ НАЧЕЛА
1. Независност
Член 10
Организациите се независни во управувањето, определувањето и остварувањето на целите и дејностите утврдени со нивниот статут во согласност со Уставот и закон.

2. Јавност и транспарентност
Член 11
(1) Работата на организацијата е јавна.
(2) Јавноста на работењето на организацијата се остварува преку транспарентно објавување на статутите и другите акти на организацијата во согласност со статутот на
организацијата.

3. Непрофитност
Член 12
(1) Организациите не можат да се основаат за стекнување со добивка.
(2) Организациите можат да вршат дејности со кои може да стекнат добивка, ако дејноста е поврзана со целите утврдени со статутот.
(3) Ако во работењето на организациите се оствари добивка таа мора да биде употребена за остварување на целите утврдени со статутот.
(4) Остварената добивка од ставот (3) на овој член не може да се распределува меѓу основачите, членовите, членовите на органите, директорите, вработените или кое било друго
со нив поврзано лице.

4. Непартиско дејствување
Член 13
(1) Организациите не можат да вршат активности на политичка партија, односно не можат да обезбедуваат директно или индиректно финансирање на конкретна политичка
партија и да влијаат на изборите.
(2) Како влијание на избори во смисла на ставот (1) на овој член се подразбира учество на организациите во избори и изборна кампања за одредена политичка партија и директно
или индиректно финансирање на изборна кампања на политичката партија.

5. Иницијативи во јавниот живот
Член 14
Организациите можат слободно да ги искажуваат и промовираат своите ставови и мислења за прашања од нивен интерес, да поведуваат иницијативи и да учествуваат во градење
на јавно мислење и креирањето на политиките.
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III. ЗДРУЖЕНИЈА
1. Основачи
Член 15
(1) Здружение можат да основаат физички и правни лица.
(2) Здружение можат да основаат најмалку пет основачи од кои тројца од основачите мора да имаат живеалиште или престојувалиште, односно седиште во државата.
(3) Здружение на граѓани може да основаат малолетни лица со навршена 15-годишна возраст преку изјава за согласност за основање на здружение од нивниот законски застапник,
за целите за кои се основа здружението во согласност со закон.

2. Основање
Член 16
(1) Здружението се основа на основачко собрание.
(2) На основачкото собрание се донесува акт за основање, програма, статут и се избираат органите на здружението.

3. Акт за основање
Член 17
(1) Актот за основање на здружението содржи:
- име, седиште и адреса на здружението,
- име, адреса или седиште и единствен матичен број на основачите на
здружението и
- цели на здружението.
(2) Актот за основање или негов дел може да се менува, ако за тоа има изречено волја на основачите додека трае процесот на регистрација.

4. Статут и содржина на статутот
Член 18
(1) Здружението има статут.
(2) Со статутот на здружението се уредуваат:
- името и седиштето,
- целите на здружението,
- дејностите со кои се остваруваат целите,
- начинот на одлучување за зачленување, исклучување и престанок на членувањето во здружението,
- правата, обврските и одговорностите на членовите,
- видот на органите и нивниот состав, начинот на избор и разрешување, траење на мандатот на членовите во органите и начинот на одлучување,
- застапувањето по закон,
- начинот на стекнување и располагање со средствата,
- начинот на донесување на финансиски и други извештаи,
- начинот на остварување на јавност и отчетност во работата,
- начинот на донесување, изменување и дополнување на статутот,
- начинот на одлучување за статусни промени и престанок на здружението,
- начинот на донесување на планови и програми,
- постапувањето со средствата и/или имотот во случај на престанок на
здружението и
- други прашања утврдени со закон. (3) Со статутот на здружението можат да се
уредат и:
- знакот и симболот на здружението,
- внатрешните организациони форми (подружници, ограноци и слично), ако ги има,
- начинот на донесување на другите акти,
- судир на интереси,
- начин на разрешување на спорни прашања и
- други прашања од значење за работата на здружението.
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5. Членување во здружение
Член 19
(1) Членувањето во здружението е доброволно.
(2) Основачите се членови на здружението со еднакви права и одговорности, како и другите членови на здружението.
(3) Физичко лице може да биде член на здружението независно од неговата возраст во согласност со статутот.
(4) Малолетно лице со наполнети 14 години се зачленува во здружението со давање потпишана изјава за согласност на неговиот законски застапник за зачленување во
организацијата во согласност со закон.
(5) Лицата со ограничена деловна способност или лицата на кои им е одземена деловната способност можат да бидат членови на здружението со давање потпишана изјава за
согласност на неговиот законски застапник за зачленување во организацијата во согласност со закон.

6. Регистар на членови
Член 20
(1) Здружението води регистар на членови и евиденција на членовите на органите.
(2) Пoдатоците од ставот (1) на овој член се ажурираат најмалку еднаш на две години.
(3) Здруженијата ја гарантираат анонимноста на личните податоци на членовите кои тоа го побарале.
(4) Податоците од ставот (1) на овој член се заштитени во согласност со прописите за заштита на личните податоци и класифицирани информации.

7. Управување на здружението
Член 21
Со здружението управуваат членовите непосредно или преку избраните претставници во органите на здружението.

8. Собрание на здружението
Член 22
(1) Собранието е највисок орган на здружението и го сочинуваат сите членови.
(2) Со статутот може да се определи начинот на претставување на членовите на здружението во собранието на здружението, преку свои избрани претставници.

9. Надлежност на собранието
Член 23
Собранието:
- донесува статут, програма и други акти,
- усвојува годишен извештај за работа и финансиски извештај и го објавува на својата веб страница,
- доставува финансиски извештај до надлежниот орган на државната управа, односно до органот на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје во случаите кога
користи средства од Буџетот на државата, односно буџетите на единиците на локалната самоуправа,
- одлучува за промена на целта на здружението,
- одлучува за внатрешната организација и организационите форми на органите на здружението,
- избира и разрешува членови на органите,
- одлучува за статусните измени на здружението,
- одлучува за престанок на здружението со двотретинско мнозинство гласови од сите членови на здружението и
- врши и други работи во согласност со статутот и актите на здружението.
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10. Работа на собранието
Член 24
(1) Собранието работи на седници.
(2) Собранието, по правило, одржува седница најмалку еднаш годишно, а со статутот на здружението може да се определи и рок пократок од една година за одржување на седница.
(3) Вонредна седница на собранието може да се одржи по писмено барање од една третина од членовите на здружението.
(4) Вонредната седница на собранието од ставот (3) на овој член се одржува најдоцна во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето за одржување.
(5) Начинот на свикување на собранието, работата и донесувањето на одлуките и одлучувањето без присуство, се уредуваат со статутот на здружението.

11. Застапник на здружението
Член 25
(1) Здружението има едно или повеќе лица овластени за застапување на здружението (во натамошниот текст: застапник) избран, односно именуван на начин утврден со статутот.
(2) Застапник на здружението може да биде деловно способно физичко лице кое има живеалиште или престојувалиште во државата во согласност со закон.
(3) Правата и обврските застапникот на здружението ги врши во согласност со закон, статутот и актите на здружението.

12. Други органи на здружението
Член 26
Со статутот на здружението може да се предвидат и други органи на здружението.

IV. ФОНДАЦИИ
1. Основање
Член 27
(1) Фондацијата е правно лице формирана за остварување на цел со стекнување и управување на имот и средства во согласност со овој закон.
(2) Фондацијата се основа со имотна маса која изнесува најмалку 10.000 евра во денарска противвредност по средниот курс на Народната банка, изразена во пари, хартии од
вредност или друг имот на денот на поднесувањето на актот за запишување во Регистарот.
(3) Ако регистрацијата на фондацијата е утврдена со тестамент, а таа не е регистрирана во рок од 60 дена, имотната маса се распределува согласно со закон.

2. Основачи на фондација
Член 28
(1) Фондацијата ја основаат еден или повеќе основачи.
(2) Како основачи на фондацијата можат да се јават физички и правни лица.
(3) Фондацијата се основа со акт за основање или како последна волја изјавена
со тестамент или легат.
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3. Акт за основање
Член 29
(1) Актот за основање на фондацијата содржи:
- име и седиште на фондацијата,
- име, адреса или седиште и единствен матичен број на граѓанинот или единствен матичен број на основачот на фондацијата,
- цели на фондацијата и
- висина на имотната маса со која се основа фондацијата изразена во пари за секој основач одделно.
(2) Актот за основање може да содржи и други одредби за основање и
дејствување на фондацијата, како и за правото на основачот да одлучува за промена на целта, името, начинот на донесување изменување и дополнување на статутот и престанокот
на фондацијата.
(3) Актот за основање се потпишува од основачите.

4. Учество во управувањето
Член 30
Начинот на учеството на основачот во управувањето со фондацијата се уредуваат со статутот на фондацијата.

5. Статут и содржина на статутот
Член 31
(1) Фондацијата има статут.
(2) Со статутот се уредуваат:
- името и седиштето на фондацијата,
- целите на фондацијата,
- дејноста со која се остваруваат целите на фондацијата,
- внатрешната организација, видот и составот на органите, надлежностите, начинот на избор и разрешување на членовите на органите, траење на мандатот на членовите на
органите и начинот на одлучување,
- законското застапување,
- начин на стекнување и располагање со средствата,
- начин за донесување на деловни, финансиски и други извештаи,
- начинот на остварување на јавност и транспарентност во работата,
- начинот на донесување, изменување и дополнување на статутот,
- начинот на одлучување за статусни измени и престанок на фондацијата,
- постапувањето со средствата на фондацијата во случај на престанок на фондацијата,
- начинот на донесување на планови и програми и
- други прашања утврдени со закон.
(3) Со статутот на фондацијата може да се уреди и:
- знакот и симболот на фондацијата,
- внатрешните организациони форми на фондацијата (подружници, ограноци и слично), ако ги има фондацијата,
- начинот на донесување на другите акти,
- судирот на интереси и
- други прашања од значење за работа и начин на разрешување на спорни прашања на фондацијата.

6. Лице одговорно за одобрување на статутот
Член 32
(1) Статутот е составен и одобрен во согласност со основачите, ако со актот за основање поинаку не е определено.
(2) Ако фондацијата е основана со изјава согласно со членот 28 став (3) од овој закон, статутот го составува извршителот на тестаментот, односно легатот, освен ако со последната
изјава на волја поинаку не е утврдено.
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7. Органи на фондацијата
Член 33
(1) Фондацијата има одбор и директор.
(2) Со статутот на фондацијата можат да се предвидат и други органи.

8. Одбор на фондацијата
Член 34
(1) Одборот е највисок орган на управување на фондацијата.
(2) Основачот при основањето на фондацијата го именува одборот на
фондацијата, освен ако со актот за основање или статутот поинаку не е определено.
(3) Одборот на фондацијата работи на начин утврден со статутот на фондацијата.

9. Надлежност на одборот
Член 35
(1) Одборот на фондацијата:
- донесува статут, програма и други акти;
- усвојува годишен извештај за работа и финансиски извештај и го објавува на својата веб страница,
- доставува финансиски извештај до надлежниот орган на државната управа, односно органот на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, во случаите кога
користи средства од Буџетот на државата, односно буџетите на единиците на локалната самоуправа,
- одлучува за промена на целта на фондацијата,
- одлучува за внатрешната организација и организационите форми на
фондацијата,
- избира и разрешува членови на органите,
- одлучува за статусни измени на фондацијата,
- одлучува за престанок на фондацијата и
- врши и други работи во согласност со статутот и актите на фондацијата.
(2) Одборот на фондацијата ги има правата од ставот (1) на овој член, ако со актот за основање или со статутот на фондацијата основачот не ги задржал за себе овие права.

10. Раководење со фондацијата
Член 36
(1) Со фондацијата раководи директор.
(2) Фондацијата може да има еден или повеќе директори овластени за
застапување на фондацијата, избрани на начин утврден со статутот.
(3) Директор може да биде деловно способно физичко лице кое има живеалиште или престојувалиште во државата.
(4) Директорот своите права, обврски и одговорности ги врши во согласност со овој закон, статутот и актите на фондацијата.

V. ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ НА СТРАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Странско лице и странски организации
Член 37
(1) Како основачи и членови на организација согласно со овој закон можат да бидат и странски лица.
(2) Лицата од ставот (1) на овој член ги имаат истите права и обврски, како и домашните лица, освен ако со закон поинаку не е определено.
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2. Странска организација
Член 38
(1) Странските организации можат да дејствуваат во државата преку подружница, канцеларија или друг организационен облик на странските организации кои имаат седиште во
државата.
(2) Странските организации работат во согласност со одредбите на овој закон, освен ако со ратификуван меѓународен договор поинаку не е уредено.

3. Акт за основање
Член 39
(1) Организационите облици на странските организациии се основаат со акт на странската организација за нејзино основање во државата.
(2) Актот од ставот (1) на овој член содржи:
- име и седиште на странската организација која основа организационен облик,
- целта на странската организација и целта на организациониот облик на странската организација и
- име и седиште на организациониот облик на странската организација.
(3) Актот од ставот (1) на овој член го потпишува овластено лице на странската организација и се заверува пред нотар.

VI. РЕГИСТРАЦИЈА
1. Регистри
Член 40
(1) Регистарот води:
- регистар на здруженија и регистар на сојузи,
- регистар на фондации и
- регистар на организациони облици на странските организации.
(2) Регистрите од ставот (1) на овој член се водат во пишан облик и како единствена централна електронска база на податоци кои се објавуваат на веб страницата на Регистарот и се
запишуваат во Регистарот на други правни лица.
(3) Формата, содржината и начинот на запишување и водење на регистрите од ставот (1) на овој член ги пропишува министерот за правда.

2. Содржина на регистрите
Член 41
(1) Во регистрите се запишуваат:
- полното име на организацијата и скратеното име ако го има,
- седиштето,
- актот за основање,
- датум на основање,
- име, презиме и единствен матичен број на граѓанинот и единствен матичен број на основачите,
- датум на донесување, односно изменување и дополнување на статутот,
- предвиденото време за кое организацијата се основа,
- цели и дејности,
- име, презиме и единствен матичен број на застапникот по закон,
- податоци за организациски единици (подружници, канцеларија и слично),
- податоци за статус на организација од јавен интерес,
- податоци за статусните измени,
- податоци за стечај и ликвидација,
- забелешка за започнување постапка за забрана на вршење на дејност,
- престанок на работа и
- број и датум на решение за запишување, за промена на податоци и решение за бришење на уписот во соодветниот регистар од членот 40 став (1) на овој закон.
(2) За фондациите освен податоците од ставот (1) на овој член, се запишува и почетната имотна маса.
(3) За организационите облици на странските организации се запишува и:
- државата во која е регистрирана странската организација и седиштето на организацијата во таа држава и
- името на организациската форма и вид на странската организација согласно со прописите на државата во која е регистрирана странската организација.
(4) За организациите со статус од јавен интерес се запишуваат името, презимето и единствениот матичен број на членовите на органот за надзор.
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3. Запишување во Регистарот
Член 42
(1) 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, односно одлуката на
странската организација за основање на организациониот облик на странската организација во државата.
(2) Пријавата за запишување ја поднесува застапникот.
(3) За запишувањето од ставот (1) на овој член во Регистарот, здруженијата и фондациите поднесуваат:
- акт за основање,
- статут,
- програма за дејствување,
- одлука за избор на органите и податоци за членовите на органите,
- одлука за избор на застапник по закон со неговите податоци,
- записник од основачкото собрание или извештај за основањето, и
- изјава заверена кај нотар потпишана од застапникот со која се потврдува дека вршењето на дејноста е во согласност со закон и дека се исполнети условите за упис.
(4) За запишување во Регистарот на организациониот облик на странската организација со пријавата се поднесуваат:
- заверена фотокопија на актот за основање на странската организација и заверен превод за регистрација во странската држава во која е основана или друг документ што потврдува
дека организацијата може да дејствува,
- заверена фотокопија на одлуката и заверен превод на одлуката на надлежниот орган за основање на организациониот облик,
- фотокопија и заверен превод на статутот или друг соодветен акт,
- програма за дејствување,
- заверена одлука и превод за изборот на органите со лични податоци на лицата кои членуваат во органите,
- заверен превод на одлуката и одлуката за избор на законски застапник со лични податоци, заверена фотокопија на исправата за идентификација на тоа лице и документ за
регулиран престој, односно живеалиште во државата и
- заверен превод на одлуката за лице овластено од законскиот застапник за регистрација на организациониот облик на странската организација во државата.

4. Решение за запишување
Член 43
(1) Регистарот е должен во рок од пет дена од денот на поднесувањето на пријавата за запишување да донесе решение за запишување во соодветниот регистар од членот 40 став (1)
на овој закон.
(2) Решението за запишување во соодветниот регистар од членот 40 став (1) на овој закон се доставува до подносителот на пријавата во рок од три дена од денот на донесувањето
на решението.
(3) Со решението за запишување во Регистарот се доставува фотокопија од статутот заверен со печат на Регистарот.
(4) Со запишувањето во соодветниот регистар од членот 40 став (1) на овој закон, организацијата се стекнува со својство на правно лице.

5. Дополнување и одбивање
Член 44
(1) Ако Регистарот утврди дека пријавата за запишување во соодветниот регистар од членот 40 став (1) на овој закон не е во согласност со членот 42 од овој закон ќе му укаже за тоа
на подносителот на барањето и ќе определи рок од 30 дена во кој е должен да постапи по укажувањето.
(2) Ако во определениот рок подносителот на барањето за регистрација не постапи по укажувањето, Регистарот со решение ќе го одбие барањето за запишување во соодветниот
регистар од членот 40 став (1) на овој закон.
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6. Право на жалба
Член 45
Против решението на Регистарот со кое е одбиено барањето за запишување во соодветниот регистар од членот 40 став (1) на овој закон организацијата има право на жалба до
Комисијата за жалби утврдена со Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица, во рок од 15 дена од приемот на
решението.

7. Запишување за промена на податоци
Член 46
(1) Организациите кои извршиле промена на податоците кои се впишуваат во соодветниот регистар од членот 40 став (1) на овој закон се должни во рок од 30 дена од денот на
извршените промени да поднесат пријава до Регистарот за запишување на промените.
(2) Пријава за извршените промени поднесува застапникот.
(3) За запишување на промените на податоците во соодветниот регистар од членот 40 став (1) на овој закон се применуваат одредбите за запишување утврдени со овој закон.

8. Јавност на регистарот
Член 47
Податоците во соодветниот регистар од членот 40 став (1) на овој закон се јавни и се објавуваат на веб страницата на Регистарот.

VII. СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
1. Извори на финансирање
Член 48
Организациите средствата за финансирање ги стекнуваат од членарина, основачки влогови, доброволни прилози, донации, подароци (во пари, добра, имотни права),
завештанија, легати, дејности со кои се стекнува добивка, кирии и закупнини, како и приходи од инвестиции, дивиденди, камати, заеми и други приходи во согласност со закон и
со статутот.

2. Средства од буџетите
Член 49
(1) Организациите можат да добиваат средства од Буџетот на државата, буџетите на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје.
(2) Владата и советите на општините, советите на општините во градот Скопје и Советот на градот Скопје поблиску ги уредуваат условите за распределба и користење на
средствата од ставот (1) на овој член.
(3) Владата, односно надлежните органи на државната управа и општините, општините во градот Скопје и градот Скопје донесуваат годишни планови и програми за распределба
на средствата од ставот (1) на овој член.
(4) Органите на државната управа, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје на својата веб страница ги објавуваат организациите кои ги добиле средствата од
ставот (1) на овој член, како и целите на организациите за кои ги добиле тие средства.
(5) Организациите кои добиле средства од ставот (1) на овој член доставуваат деловен и финансиски извештај до надлежниот орган на Државната управа, односно органот на
општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, во случаите кога користат средства од Буџетот на државата, односно буџетите на единиците на локалната самоуправа.
(6) Даночни и царински олеснувања не може да се применат за средствата кои организацијата ги употребила спротивно на членовите 12 и 13 од овој закон.
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3. Употреба на средствата
Член 50
(1) Финансиските средства на организациите се употребуваат за остварување на целите на организацијата определени со статутот и програмата.
(2) Членовите на органите на организациите и нивните застапници по закон се должни да управуваат и работат со внимание и во согласност со начелата на добро управување, во
интерес на организацијата, а над личните интереси, односно во интерес на остварување на целите, во согласност со закон и статутот.
(3) Средствата на организацијата не можат да се исплаќаат на членовите, основачите, членовите на органите, застапниците, вработените или со нив поврзани лица освен во
случаи кога член на организацијата е корисник на услугите на организацијата во согласност со целите определени со статутот и програмата на организацијата.
(4) Работата во органите на организациите по правило е доброволна, а членовите на органите на организациите можат да примаат надоместок на патни и дневни трошоци, како и
надоместок за вршење на работи во органите на организацијата во согласност со закон.
(5) Вработените имаат право на плата и надоместоци во согласност со закон и колективен договор.

4. Одговорност за обврските
Член 51
(1) Организациите одговараат за своите обврски со целиот свој имот и средства.
(2) 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.

5. Одговорност за штета
Член 52
(1) 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.
(2) Барање за надоместок на штета поднесува органот определен со статутот или највисокиот орган, ако со статутот не е определен орган.

6. Извештаи за работа
Член 53
(1) Организациите се должни на својата веб страница или на друг начин да ги објавуваат годишните извештаи за нивното работење.
(2) Организациите се должни да подготват годишен финансиски извештај, да го достават до надлежниот орган во согласност со закон и да го објават на својата веб страница или на
друг соодветен начин да го направат достапен до јавноста.
(3) Извештаите од ставовите (1) и (2) на овој член, организациите се должни да ги објават најдоцна до 30 април за предходната година.

7. Располагање со средствата во случај на престанок
Член 54
(1) Во случај на престанок на работата на организацијата, средствата што остануваат по намирување на обврските, се користат на начин утврден со статутот.
(2) Ако со статутот не е определен примателот на средствата што остануваат по намирување на обврските од ставот (1) на овој член, тие средства се пренесуваат на општината,
општините во градот Скопје и градот Скопје на чие подрачје има седиште организацијата.
(3) Во случај на престанок на организацијата со статус на јавен интерес, сретствата се пренесуваат на друга организација со статус од јавен интерес со иста или слична цел на
дејствување или на општината на чие подрачје има седиште организацијата, за што одлучува давателот на сретствата.
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8. Пренесување на средствата во случај на забрана за работа
Член 55
Кога 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.

VIII. НАДЗОР
1. Орган за надзор
Член 56
(1) Организациите можат да имаат орган за надзор.
(2) Органот за надзор ја следи примената на статутот и програмата, се грижи за работењето и имотот на организацијата и врши други работи на начин утврден со статутот.

2. Надлежност за вршење на увид
Член 57
(1) Членовите на организацијата вршат увид во работата на органите на организациите.
(2) Ако членовите на организацијата или членовите на органите на организацијата дознаат за неправилности во примената на статутот, или во финансиското работење, можат да
побараат отстранување на неправилноста од органот определен со статутот, односно највисокиот орган ако со статутот не е определен друг орган.

3. Надзор
Член 58
Надзор на законитоста на примената на одредбите од овој закон врши
Министерството за правда.

IX. СТАТУСНИ ИЗМЕНИ
1. Поим и вид на статусни измени
Член 59
Статусната измена подразбира присоединување, спојување и поделба на организацијата извршена врз основа на одлука донесена од органот во согласност со овој закон и
статутот.

2. Присоединување на организацијата
Член 60
(1) Присоединувањето е пренос на правата и обврските на една организација (организација што се присоединува) кон друга организација (организација што презема), врз основа
на одлука и договор за присоединување.
(2) Договорот за присоединување ги содржи имињата и седиштето на организациите, начинот за пренос на имотот на организацијата што се
присоединува со опис на правата и обврските кои се пренесуваат.
(3) Присоединувањето на една или повеќе организации кон друга се запишува во Централниот регистар.
(4) За уписот на присоединувањето соодветно се применуваат одредбите за упис во регистарот утврдени во овој закон.
(5) Со пријавата за упис се поднесуваат и одлуките од организациите кои учествуваат во присоединувањето за прифаќање на склучените договори за присоединување, во
истоветен текст, договорот за присоединување и решение за упис во регистарот на организациите кои се присоединуваат.
(6) Со уписот за присоединување во регистарот престанува да постои организацијата што се присоединува.
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3. Спојување на организации
Член 61
(1) Спојувањето е основање на нова организација на која се преминуваат сите права и обврски на две или повеќе организации кои се спојуваат.
(2) Со спојувањето престануваат да постојат организациите коишто се споиле, а новонастанатата организација се смета за нова организација.
(3) За новата организација соодветно се применуваат одредбите за основање на организација согласно со овој закон.

4. Поделба на организации
Член 62
(1) Организацијата може да се подели на две или повеќе организации.
(2) Одлуката за поделба на организацијата има правно дејство на акт за основање.
(3) Поделената организација престанува да постои, а во постапката за упис на новонастанатите организации се применуваат одредбите за регистрација согласно со овој закон.
(4) Организациите настанати со поделбата со денот на запишување во Регистарот одговараат солидарно за обврските на поделената организација.
(5) Со барањето за запишување во Регистарот се поднесува и делбен биланс.

X. ПРЕСТАНОК И ЗАБРАНА НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА
1. Престанок на организацијата
Член 63
(1) Организацијата престанува да постои ако е: - донесена одлука за престанок на постоење во согласност со статутот,
- поминато двојно повеќе време од времето предвидено за одржување на седница на највисокиот орган утврден со статутот, а таа не е одржана,
- во две последователни години не е поднесена завршна сметка во согласност со закон,
- истечено е времето определено со статутот, кога основањето на организацијата е за определено време,
- статусна измена која предвидува престанок на постоењето,
- донесена одлука на надлежен суд,
- стечај и
- спроведена ликвидација. (2) Организацијата може да престане и ако бројот на членовите на организацијата се намали под бројот определен за основање.

2. Поведување на постапка за престанок на организацијата
Член 64
(1) Одлука за престанок на организацијата врз основа на членот 63 став (1) алинеи 2, 3 и 4 и став (2) од овој закон донесува надлежниот суд на предлог на застапникот по закон,
членовите на органите или членовите, во случаите кога не е донесена одлука за престанок на постоење од органот определен со статутот.
(2) Постапката за престанок на организацијата пред надлежниот суд се води според одредбите на Законот за парничната постапка.
(3) За престанокот на организацијата судот по службена должност го известува Регистарот.

3. Забрана на работа на организацијата
Член 65
Се забранува работата на организацијата, ако:
- нејзиното дејствување е насочено кон насилно уривање на уставниот поредок на државата,
- поттикнување и повикување на воена агресија и разгорување на национална, расна или верска омраза или нетрпеливост,
- активности поврзани со тероризам,
- презема активности кои се спротивни на Уставот или закон и
- се повредуваат слободите и правата на други лица.

18

4. Поведување постапка за забрана на работата на организациите
Член 66
(1) Секој може да поднесе иницијатива за забрана на работата на организациите пред надлежниот јавен обвинител.
(2) Ако надлежниот основен јавен обвинител според седиштето на организацијата по службена должност или по поднесената иницијатива оцени дека постојат причини за
забрана на работата на организацијата во согласност со овој закон, ќе поднесе предлог до надлежниот суд.
(3) Постапката за забрана е итна.

5. Право на жалба
Член 67
(1) Против решението на основниот суд за забрана на работата на организацијата може да се поднесе жалба до надлежниот апелационен суд во рок од 15 дена од денот на приемот
на решението.
(2) Основниот суд жалбата ја доставува до апелациониот суд во рок од три дена од денот на приемот на жалбата.
(3) Апелациониот суд по жалбата одлучува во рок од осум дена од денот на приемот на жалбата.

6. Ликвидација
Член 68
(1) Ликвидација на организација се спроведува кога организацијата има доволно финансиски средства за покривање на своите обврски, а е донесена одлука (акт) за престанок на
постоење од органот определен со статутот.
(2) За прашањата за постапка на ликвидација кои не се уредени со овој закон се применуваат одредбите од законот со кој се уредуваат прашања за ликвидација на трговски
друштва.
(3) Постапката за ликвидација е итна.

7. Управување со организација во ликвидација
Член 69
(1) Со организацијата во ликвидација управува ликвидатор.
(2) Ликвидатор се именува на начин уреден со статутот на организацијата или определен со одлуката за престанок на постоење на организацијата.
(3) Со именувањето на ликвидаторот престануваат овластувањата на органите и на застапникот.
(4) Застапувањето се пренесува на ликвидаторот со денот на отворање на постапката за ликвидација.
(5) Одлуката за престанок со ликвидација и за именување на ликвидатор, се доставува до Регистарот во рок од три дена од денот на нејзиното донесување.
(6) Во Регистарот се запишуваат податоците за ликвидаторот, а во името на организацијата се впишува ознака „во ликвидација”.

8. Скратена постапка за ликвидација
Член 70
(1) Организацијата може да престане по скратена постапка за ликвидација, ако по донесувањето на одлуката за престанок на постоење од органот определен со статутот повеќето
членови на собранието или застапниците на фондацијата и на странската организација, поднесат до Регистарот заверена изјава согласно со закон дека се намирени сите обврски
кон доверителите и кон вработените во организацијата.
(2) Лицата од ставот (1) на овој член одговараат солидарно за обврските на организацијата во рок од три години од денот на брише од Регистарот.
(3) Организацијата која престанува по скратена постапка се брише од Регистарот, а се впишуваат имињата и живеалиштето, односно седиштето на лицата од ставот (1) на овој
член, со назнака за нивната солидарна одговорност за обврските на организацијата.
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9. Постапка по спроведена ликвидација и стечај
Член 71
(1) Со средствата што остануваат по намирување на обврските, ликвидаторот постапува во согласност со овој закон и статутот на организацијата.
(2) По предавање на средствата на примателот, ликвидаторот поднесува барање за бришење од Регистарот, со кое приложува и извештај за ликвидацијата или стечајот и изјава
дека сите средства се поделени во согласност со закон и статутот.
(3) Постапката за стечај на организациите се спроведува во согласност со закон.

10. Бришење од Регистарот
Член 72
(1) Организацијата се брише од Регистарот врз основа на завршена ликвидација или стечај.
(2) Со бришење од Регистарот организацијата престанува да постои како правно лице.

XI. СТАТУС НА ОРГАНИЗАЦИЈА ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС
1. Поим на статус на јавен интерес
Член 73
Организациите можат да се стекнат со статус од јавен интерес ако вршат дејности од јавен интерес, спроведување на програми и проекти на централно и/или локално ниво,
самостојно или во соработка со органите на државната управа и органите на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, како и користење на финансиски средства за
реализација на активностите.

2. Дејности од јавен интерес
Член 74
Дејности од јавен интерес се:
- развој на демократијата, граѓанското општество и човековите права,
- помош и заштита на лица со физички или ментален хендикеп, лица со попреченост во развојот и лица со посебни потреби,
- заштита на деца и младинци,
- заштита на маргинализирани лица и нивно социјално вклучување,
-заштита од злоупотреба на дрога, сексуално преносливи болести, малолетничка деликвенција, алкохолизам, проституција и трговија со луѓе,
- здравство, унапредување на здравјето и медицинска грижа,
- уметност, култура и заштита на културното наследство,
- аматерски спорт,
- заштита на животната средина и одржлив развој,
- локален и инфраструктурен развој,
- наука, образование и обука во образовниот процес,
- развој на етиката и моралот,
- хуманитарна и социјална помош, намалување на сиромаштијата,
- справување со елементарни непогоди,
- заштита и грижа за животни,
- заштита на потрошувачите,
- унапредување на добротворството и волонтерството и
- друга дејност од јавен интерес определен со овој или друг закон.
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3. Критериуми за јавен интерес
Член 75
Здружението или фондацијата ќе се здобие со статус на организација од јавен интерес, ако:
- е регистрирана согласно одредбите на овој закон,
- дејноста од јавен интерес е главна приходна шифра во нејзиното работење,
- работењето и дејствувањето е насочено кон пошироката јавност и кон интересите на заедницата,
- има потребна организациска структура согласно овој закон,
- има кадровски капацитети потребни за дејност согласно со законот,
- има соодветни финансиски ресурси, односно вкупна вредност на имотот или годишен приход од минимум 1.500 евра во денарска противвредност според курсот на Народна
банка,
- има пропишано правила за судир на интереси и за обезбедување на транспарентност и јавност во работењето и
- не е во стечај или ликвидација и нема блокирана жиро сметка.

4. Барање
Член 76
(1) Здружението или фондацијата поднесува барање за добивање на статус на организација од јавен интерес до Комисијата за организации со статус од јавен интерес.
(2) Кон барањето се поднесува и:
- решение за запишување во Регистарот,
- статут,
- програма за работа за тековната година,
- опис на дејноста од јавен интерес дефинирана во статутот и активностите со кои е спроведувана,
- препорака од организации или институции со кои соработувале,
- опис на организациската структура,
- опис на кадровскиот капацитет потребен за дејност согласно со закон,
- изјава за судир на интереси од застапникот,
- информација за економска и финансиска состојба на организацијата,
- завршна сметка доколку здружението или фондацијата има заокружено еден фискален циклус,
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација и
- потврда дека со правосилна одлука не е изречена мерка на безбедност - забрана на вршење на дејност.
(3) Документите од ставот (2) на овој член не смеат да бидат постари од шест месеци и се доставуваат во оригинал или заверена копија на нотар.
(4) Статусот од јавен интерес е непренослив на организациите настанати со статусни измени.

5. Орган за надзор
Член 77
(1) Организацијата од јавен интерес има орган за надзор.
(2) Органот за надзор:
- го следи спроведувањето на статутот и програмата на организацијата,
- се грижи за работењето и имотот на организацијата,
- го контролира начинот на работењето на органот на управување,
- поднесува извештај на собранието на здружението, односно на одборот на фондацијата и на органот од кој му се пренесени јавните овластувања најмалку еднаш годишно за
финансиското и сметководственото работење,
- ја прегледува годишната завршна сметка и други акти на организацијата и
- врши други работи утврдени со закон и статутот.
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6. Неспојливост на функции
Член 78
(1) Членовите на органот за надзор не можат да бидат членови на други органи врз чија работа вршат надзор.
(2) Вработените во организацијата не можат да бидат членови на органот за надзор.

7. Определување на организации со статус од јавен интерес
Член 79
(1) Статусот на организациите од јавен интерес го определува Владата по предлог на Комисијата за организации со статус од јавен интерес (во натамошниот текст: Комисијата).
(2) Комисијата од ставот (1) на овој член ја формира Владата.
(3) Комисијата е составена од претседател и десет члена од кои по еден претставник од Министерството за финансии, Министерството за правда, Министерството за труд и
социјална политика, Министерството за култура, Министерството за здравство, Министерството за образование и наука, Министерството за животна средина и просторно
планирање, Министерството за локална самоуправа, Агенцијата за млади и спорт, како и двајца претставници на организации регистрирани во согласност со овој закон.
(4) Начинот и критериумите за избор, како и причините за престанок на вршењето на работата на претседателот и членовите на Комисијата од ставот (3) на овој член ги уредува
министерот за правда со подзаконски акт.
(5) Мандатот на претседателот и членовите на Комисијата е четири години.

8. Надлежности на Комисијата
Член 80
(1) Комисијата ги врши следниве работи:
- дава предлози за доделување и престанок на статус на организација од јавен интерес,
- разгледува и дава мислења по деловни и финансиски извештаи за работата на
организациите со статус од јавен интерес,
- предлага поведување прекршочна постапка и
- го утврдува годишниот извештај за својата работа за претходната година.
(2) Комисијата донесува деловник за својата работа.
(3) Извештајот од ставот (1) алинеја 4 Комисијата го објавува на својата веб страница.

9. Административно-технички работи
Член 81
(1) Административно-техничките работи на Комисијата ги врши Генералниот секретаријат на Владата.
(2) Генералниот секретаријат на Владата Организационата единица за соработка со граѓански организации:
- подготвува предлози за доделување статус на организација од јавен интерес по доставено барање од страна на организациите,
- дава стручна и техничка помош на Комисијата во спроведувањето на нејзините активности,
- ги подготвува седниците на Комисијата,
- разгледува извештаи доставени од организациите со статус на јавен интерес и подготвува предлог до Комисијата за постапување по извештаите,
- одговара на прашања поставени од организациите со статус на јавен интерес и други заинтересирани лица,
- дава информации и совет за правните прашања што се однесуваат на организациите со статус на јавен интерес,
- доставува решение за доделување и одземање на статус од јавен интерес до Централниот регистар,
- одржува електронска база на податоци за работата на Комисијата и информација за регистрираните организации со статус на јавен интерес,
- ја следи работата на организациите со статус од јавен интерес,
- го објавува списокот на здруженија и фондации на кои им е доделен статус на организација од јавен интерес за претходната година и
- врши и други работи утврдени со овој и друг закон.
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10. Постапка за добивање на статус на организација од јавен интерес
Член 82
(1) Барањето за добивање на статус на организација од јавен интерес се поднесува до Владата преку Комисијата.
(2) Ако се утврди дека барањето не е комплетно, Комисијата ќе го повика подносителот на барањето и ќе му определи рок од 15 работни дена да постапи по укажувањето.
(3) Ако во рокот од ставот (2) на овој член здружението или фондацијата не постапи по укажувањето, барањето ќе се смета дека не е поднесено.

11. Право на тужба
Член 83
(1) Владата донесува решение во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето.
(2) Против решението на Владата може да се поведе управен спор.
(3) Управниот суд по тужбата одлучува во рок од 30 дена од денот на приемот на тужбата.

12. Промени кои се забележуваат во Регистарот
Член 84
Ако организациите го изменат актот за основање, или статутот со што би се изгубил статусот на здружение и фондација од јавен интерес, или други промени кои се забележуваат
во Регистарот се должни да ја известат Комисијата во рок од 30 дена по извршената промена.

13. Извештаи
Член 85
(1) Организацијата со статус од јавен интерес е должна за својата работа еднаш годишно да поднесе деловен и финансиски извештај, одобрен од органот определен со статутот, за
својата работа до Владата за усвојување, а најдоцна до 30 април во тековната година за претходната година.
(2) Образецот за формата и содржината на извештаите од ставот (1) на овој член ги пропишува министерот за финансии.

14. Ревизија
Член 86
(1) Здружението или фондацијата со статус од јавен интерес чиј годишен буџет е над 20.000 евра во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка е должно
да изврши независна годишна ревизија на своето финансиско работење, а ако има буџет над 100.000 евра во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка, е
должно да изврши ревизија во согласност со меѓународните сметководствени стандарди.
(2) Извештајот за ревизијата од ставот (1) на овој член се поднесува заедно со извештајот од членот 77 став (2) алинеја 4 на овој закон, најмалку еднаш годишно.

15. Јавност на извештаите
Член 87
Извештаите од членовите 85 и 86 на овој закон се јавни и се објавуваат на веб страницата на организацијата со статус од јавен интерес до 30 април во тековната година за
претходната година.

16. Олеснувања
Член 88
Организациите со статус од јавен интерес покрај даночните и царинските олеснувања утврдени во членот 7 став (2) на овој закон имаат дополнителни даночни и царински
олеснувања во согласност со закон.

23

17. Престанок на статус од јавен интерес
Член 89
(1) Статусот на организација од јавен интерес престанува:
- по барање на здружението или фондацијата,
- кога престанала да ги исполнува условите што се потребни за добивање на статусот организација од јавен интерес,
- ако не формира надзорен одбор и не постапува согласно со статутот,
- ако не поднесе извештај во роковите определени со овој закон,
- ако не поднесе ревизиски извештај во роковите согласно со овој закон и
- со своето работење не го одразува јавниот интерес за кој го добила статусот.
(2) Владата донесува решение за престанок на статусот на организацијата од јавен интерес. Организацијата се известува за забелешките во однос на ставот
(1) алинеи 2, 3, 4 и 5 од овој член и се одредува рок од 30 дена за нивно отстранување. Доколку организацијата не ги отстрани забелешките во наведениот рок, се донесува решение
за престанок.
(3) Комисијата донесува решение за престанок на статусот од јавен интерес.
(4) Против решението од ставот (2) на овој член може да се поднесе тужба до Управниот суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.
(5) Организациите од јавен интерес на кои им престанал статусот на организации од јавен интерес се должни во рок од 30 дена до Комисијата да достават извештај за периодот од
последниот извештај до моментот на престанокот на статусот.

XII. ЈАВНИ ОВЛАСТУВАЊА
Член 90
(1) На организациите може да им се довери вршење на јавно овластување, со пренесување на надлежности од орган на државна управа, од орган на општините, општините во
градот Скопје и градот Скопје и други органи кои имаат јавни овластувања, во согласност со закон.
(2) Јавното овластување од ставот (1) на овој член се доверува врз основа на програма на организацијата на начин и постапка за доверување на вршењето на јавното овластување,
по објавен јавен повик во средствата за јавно информирање.
(3) Критериумите, начинот и постапката на доверување на вршењето на јавното овластување се утврдуваат со закон од соодветната област.
(4) На организациите може да им биде одземено вршењето на јавното овластување, поради злоупотреба или невршење на довереното овластување на начин и во постапка
утврдени со закон.

XIII. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ
Член 91
Глоба во износ од 200 до 300 евра во денарска противвредност ќе и се изрече за прекршок на организацијата која врши дејност што не е во согласност со нејзините цели утврдени
со статутот од членовите 18 и 31 на овој закон.
Член 92
Глоба во износ од 200 до 300 евра во денарска противвредност ќе и се изрече за прекршок на организацијата која во правниот промет не го користи името кое согласно со членот 41
од овој закон е запишано во Регистарот.
Член 93
(1) Глоба во износ од 300 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на застапникот ако во рокот од 30 дена утврден во членот 46 од овој закон не
поднесе пријава до Регистарот за запишување на промените.
(2) Глоба во износ од 200 до 300 евра во денарска противвредност ќе и се изрече и на организацијата за прекршокот од ставот (1) на овој член.
Член 94
Глоба во износ од 200 до 300 евра во денарска противвредност ќе и се изрече за прекршок на организацијата која средствата на организацијата не ги користи во согласност со
членот 50 од овој закон.
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Член 95
Глоба во износ од 200 до 300 евра во денарска противвредност ќе и се изрече за прекршок на организацијата која не ги објавува извештаите за финансиското работење согласно со
членот 53 од овој закон.
Член 96
Глоба во износ од 200 до 300 евра во денарска противвредност ќе и се изрече за прекршок на организацијата која нема да ја извести Комисијата за промените од членот 84 на овој
закон.
Член 97
(1) Глоба во износ од 300 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на одговорното лице во организацијата со статус од јавен интерес ако не поднесе
наративен и финансиски извештај согласно со членот 85 од овој закон.
(2) Глоба во износ од 200 до 300 евра во денарска противвредност ќе и се изрече и на организацијата за прекршокот од ставот (1) на овој член.
Член 98
Глоба во износ од 200 до 300 евра во денарска противвредност ќе и се изрече за прекршок на организацијата со статус од јавен интерес ако не изврши годишна ревизија на своето
финансиско работење и не поднесе извештај согласно со членот 86 од овој закон.
Член 99
Глоба во износ од 200 до 300 евра во денарска противвредност ќе и се изрече за прекршок на организацијата со статус од јавен интерес ако не ги објави извештаите согласно со
членот 87 од овој закон.
Член 100
Глоба во износ од 200 до 300 евра во денарска противвредност ќе и се изрече за прекршок на организацијата со статус од јавен интерес ако во рок од 30 дена не достави извештај до
Комисијата согласно со членот 89 став (4) од овој закон.
Член 101
Пред поднесувањето на барањето за поведување на прекршочна постапка на сторителот за прекршок ќе му се понуди порамнување од Министерството за финансии како
надлежен орган за контрола на финансиското работење на организациите.

XIV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 102
Во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе се донесат подзаконските акти утврдени со овој закон.
Член 103
Започнатите постапки за регистрација на организациите започнати до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе завршат според одредбите на овој закон.
Член 104
(1) Организациите се должни во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон да ги усогласат актите со овој закон и да извршат пререгистрација во Регистарот.
(2) За организациите кои биле запишани во Регистарот, пререгистрацијата во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе се врши без плаќање на такса или
друг вид на надоместок.
Член 105
Имотот и средствата доделени на општествените организации и здруженија на граѓани добиени на користење од страна на поранешните општествено-политички заедници и
самоуправни интересни заедници се државна сопственост.
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Член 106
(1) Здруженијата на граѓани правни следбеници на општествените организации и здруженија ќе го користат имотот во државна сопственост под закуп, доколку се користи за
целите и задачите на здружението на граѓани согласно со закон.
(2) Имотот од ставот (1) на овој член не може да биде предмет на издавање под закуп од страна на закупецот - организацијата.
(3) Здруженијата на граѓани правни следбеници на општествените организации и здруженија формирани за хуманитарни цели ќе го користат имотот во државна сопственост под
закуп без надоместок, доколку тој се користи за целите и задачите на здружението на граѓани.
(4) Закупниот однос меѓу здружението на граѓани и државата се уредува со договор согласно со закон.
(5) Договорот за закуп во име на државата го склучува органот на државната управа определен со закон.
Член 107
Во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе се формира Комисијата од членот 79 став (2) на овој закон.
Член 108
Со денот на влегувањето во сила на овој закон Регистарот е должен да го усогласи водењето на регистрите утврдени со членот 40 став (1) од овој закон.
Член 109
Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за здруженијата на граѓани и фондациите („Службен весник” број 31/98 и 29/2007).
Член 110
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник”, освен одредбите од Главата XI. Статус на организации од јавен интерес кои ќе започнат да се
применуваат шест месеци од денот на неговото влегување во сила.
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Насоки за примена на законот
за здруженија и фондации

НАСОКИ ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУЖЕНИЈА И ФОНАДАЦИИ
Овде ќе се обидеме да ги образложиме новините кои се однесуваат на регулирање на темата. Нема да се задржуваме на прераскажување на Законот (истиот го имате во
прилог), туку на елаборација на одредбите кои би можеле да ви користат за подобрување на вашата секојдневна работа.

Општи одредби
Првата глава на законот е посветена на општите одредби. На почетокот (чл. 2) законодавецот прави дистинкција помеѓу здруженијата и другите форми на здружување
(политички партии, синдикати, комори и др.), што е чекор напред во споредба со претходното законско решение, кое се однесуваше и на други форми на здружување.
Правото на здружување, кое е уставна категорија согласно овој закон се остварува преку здружување во здруженија, фондации, сојузи и организациони облици на странски
организации (во понатамошниот текст организации). Со ова набројување всушност се даваат сите облици на здружување согласно овој закон (чл.4). Организациите се стекнуваат
со својство на правно лице на денот на уписот во Централниот регистар (чл.6).
Една од новините е што организациите регистрирани согласно овој закон имаат даночни и царински олеснувања (чл. 7). Оваа одредба е позната и во други европски
законодавства. Сепак, поради неусогласеност на законите од тн. економска сфера со овој закон, практично организациите и покрај оваа одредба немаат никакви даночни и
царински олеснувања. Ова значи дека при увоз на одредени добра кои се во корист на целните групи кои организациите ги застапуваат ќе плаќаат помали царини. Законот за
спонзорства и донации предвидува даночни олеснувања, но тие се на страната на донаторот, а не на примателот на донацијата. Овој став сеуште не е операционализиран во
пракса.
Доколку во називот на организацијата се содржи името на државата или зборови изведени од него и негови кратенки потребно е да побарате одобрение од
Министерството за правда (чл. 8). Досегашната пракса покажува дека Министерството е ажурно и ги издава дозволите за неколку дена од поднесувањето на комплетното барање.
Доколку во името на организацијата се содржани името на општината или на градот Скопје, одобрение издава надлежниот орган на општината, односно на градот Скопје. Околу
тоа кој е надлежен орган за издавање на одобрението постојат различни примери низ државата. Во некои општини тоа го прави градоначалникот, а некаде Советот на Општината.
Исправна процедура е ваквото одобрение да го издава Градоначалникот, согласно неговите надлежности предвидени во законот за локална самоуправа (Сл. весник бр. 5 од
29.01.2002). Кога се работи за употреба на името на државата и името на општините се мисли на нивна употреба во називот на организацијата, а не на географската одредница за
здружението. Имено, секоја организација има географска одредница по нејзиното име, на пр. Здружение на просветни работници – Скопје. Во овие случаи нема потреба од
одобрение и името на државата/општината/Град Скопје не е дел од името на организацијата.

Основни начела
Во втората глава се дадени начелата за функционирање на организациите и тоа: независност, транспарентност и јавност, непрофитност, непартиско делување и
иницијативи во јавниот живот.
Најголема новина е одредбата за непрофитност (чл. 12). Имено, организациите не може да се формираат за да стекнуваат добивка, но можат да вршат дејности со кои можат да се
стекнат со добивка, доколку дејноста е поврзана со целите утврдени со статутот. Добивката стекната на овој начин не може да се распределува меѓу основачите, членовите на
органите, директорите, или било кое лице поврзано со нив и мора да се употреби за остварување на целите утврдени со статутот. Ова значи дека одредени услуги кои ги даваат
организациите, или одредени производи кои ги произведуваат можат да ги продаваат и да остваруваат добивка, која ќе биде употребена за остварување на целите во статутот. На
пр. организација на занаетчии може да продава дел од своите производи изработени од членовите со цел да ја оствари својата цел; организација која се занимава со истражување
може да наплати на некој субјект за истражувањето и сл. Доколку дејностите од кои се остварува добивка не се поврзани со целите на организацијата на располагање е опцијата
(која постоеше и досега) организацијата да основа посебен правен субјект (ДОО, ДООЕЛ), повторно со ограничување дека новиот субјект остварената добивка мора да ја врати во
организацијата основач за остварување на целите од статутот.
Оваа одредба може многу да придонесе за зајакнување на финансиската одржливост на организациите.

Здруженија
Основен облик на организирање на граѓаните е здружението. Здружение можат да основаат најмалку пет основачи од кои тројца од основачите мора да имаат
живеалиште или престојувалиште, односно седиште на територијата на државата (чл. 15). Здружение на граѓани може да основаат малолетни лица со навршена 15-годишна
возраст преку изјава за согласност за основање на здружение од нивниот законски застапник, за целите за кои се основа здружението во согласност со закон (чл. 15 ст. 3).
Здружението се основа на основачко собрание кога се донесува акт за основање, програма, статут и се избираат органите на здружението (чл. 16). Членувањето во здружението е
доброволно. Основачите на здружението се рамноправни со сите други членови, со еднакви права и обврски. Малолетно лице со наполнети 14 години се зачленува во
здружението со давање потпишана изјава за согласност на неговиот законски застапник за зачленување во организацијата во согласност со закон. Лицата со ограничена деловна
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способност или лицата на кои им е одземена деловната способност можат да бидат членови на здружението со давање потпишана изјава за согласност на нивниот законски
застапник за зачленување во организацијата во согласност со закон (чл. 19). Секое здружение мора да води регистар на членови и на органи, со нивните основни податоци, кој се
ажурира најмалку еднаш на две години. Податоците од регистарот на членови се заштитени во согласност со прописите за заштита на личните податоци и класифицирани
информации (чл. 20).
Органи кои здружението мора да ги има по закон се: Собрание и застапник по закон. Собранието го сочинуваат сите членови на здружението, со еднакви права и обврски (чл.22),
без разлика дали се основачи, или се приклучиле подоцна. Собранието, заради полесно управување, доколку има поголем број на членови, или се лоцирани во различни краеви на
државата може да предвиди и делегатски принцип на управување, т.е. да воспостави Управен или Извршен одбор на кои ќе им ги делегира своите надлежности. Но и во овој случај
највисок орган е Собранието и органот само управува во име на Собранието, одговорноста повторно е на сите членови. Законот таксативно ги набројува надлежностите на
Собранието (чл.23), но дава и ширина во делувањето преку предвидување на други надлежности во согласност со Закон или статут.
Здружението може да има еден или повеќе застапници по закон (чл.25). Кај нас вообичаено се викаат Претседател, Директор и сл.
Во статутот на здружението можат да се предвидат и други органи, како што е споменато погоре, Управен Одбор, Извршен Одбор и сл (чл.26). Сепак, практиката досега покажува
дека воспоставувањето на нови органи најчесто ја комплицира работата на здруженијата и создава организации кои се хибрид помеѓу здружение и фондација. Единствено ова не
важи за надзорниот одбор. Имено, законодавецот предвидува транспарентност и јавност во работата преку објавување на сите акти на здружението, како и на годишните
извештаи, а не предвидува задолжителен Надзорен одбор. Ова е задолжително само кај организации од јавен интерес, но не и кај оние што тоа не се. Надзорниот одбор, онаму каде
што постои, врши надзор и контрола на работењето, посебно на финансиското и е добар показател за транспарентноста на една организација. Затоа препорака е, и покрај тоа што
не е обврска со Законот, секое здружение да воспостави надзорен орган.

Фондации
Основната разлика помеѓу здруженијата и фондациите е тоа што здруженијата се здружување на луѓе заради остварување на заеднички цели, а фондациите се
здружување на капиталот за остварување на одредени цели. Основачи на фондација можат да бидат физички и правни лица (чл.28, ст. 2).
Фондацијата е правно лице формирана за остварување на цел со стекнување и управување на имот и средства во согласност со овој закон. Фондацијата се основа со имотна маса
која изнесува најмалку 10 000 ЕУР, во денарска противвредност по средниот курс на Народната банка, изразена во пари, хартии од вредност или друг имот на денот на
поднесувањето на актот за запишување во Регистарот. Фондацијата задолжително има одбор и директор, а со статутот можат да се предвидат и други органи (чл. 33). Законот
повторно, како и кај здруженијата, е флексибилен и не предвидува Надзорен одбор како задолжителен орган на фондацијата. Со фондацијата управува одборот, а раководи
директорот. Сепак, кај фондациите основачот/ите го имаат „последниот збор“. Основачите решаваат при формирањето кои надлежности ќе им ги делегираат на одборот и
директорот.

Странско лице и странски организации
Основачи и членови на организација согласно со овој закон можат да бидат и странски лица, кои ги имаат истите права и обврски, како и домашните лица, освен ако со
закон поинаку не е определено (чл. 37). Понатаму, освен како основачи, странските организации можат да работат и преку отварање на подружници и канцеларии. Со оваа глава
нашиот закон се вбројува во полибералните закони, кога се однесува до странците. Имено, странските државјани и организации можат да работат во државата согласно
домашното законодавство, што остава простор за зголемување на конкуренцијата и влез на „поголеми“ странски организации.

Регистрација и регистри
Согласно овој закон регистрација на организациите се врши во Централен регистар. Регистарот води регистар на здруженија, сојузи, фондации и странски организации
(чл. 40). Позитивна одредба е што регистарот мора да ја регистрира организацијата во рок од пет дена по приемот на целосната документација. Во случај ова да не се случи, се
применува начелото „молчењето на администрацијата е одобрување“ и организацијата може да ги превзема сите дејствија и да настапува во промет со трети лица. Целата
постапка на регистрација е опишана во законот (чл. 42 – 47), а во прилог на овој водич се дадени и обрасци за регистрација на здружение, со цел да им се олесни на граѓаните оваа
постапка. Посебно внимателни организациите треба да бидат во случај да прават промени на структура, воведување или укинување на орган, промена на застапник, на седиште и
на адреса. Сите овие треба да се запишат во Централен регистар во рок од 30 дена од нивното настанување (чл. 46). Во спротивно следуваат големи глоби од 300 -3000 Евра, во
денарска противвредност (чл. 93).

Извори на финансирање на организациите
Организациите средствата за финансирање ги стекнуваат од членарина, основачки влогови, доброволни прилози, донации, подароци (во пари, добра, имотни права),
завештанија, легати, дејности со кои се стекнува добивка, кирии и закупнини, како и приходи од инвестиции, дивиденди, камати, заеми и други приходи во согласност со закон и
со статутот (чл. 48). Како посебен извор на финансирање се предвидени буџетите на националните институции и општините и Град Скопје. За овие средства секоја единица на
ЕЛС и на државните институции донесува посебни критериуми (чл. 49).
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Законот ја предвидува и одговорноста за штета која може да настане со работата на организациите. Имено, сите членови на органите на организацијата се лично и
неограничено одговорни за штетата која ќе ја причинат, освен ако своето мислење не го издвојат посебно на записник (чл. 52). Ова практично значи дека сите членови на
здружението, поради тоа што се членови на највисокиот орган, на Собранието, заеднички и солидарно одговараат за причинета штета. На пр. ако со изјава на некој претставник од
здружението се изврши кривично дело клевета и здружението се осуди на парична казна, сите членови солидарно ќе ја подмират истата, освен ако јасно не ставиле до знаење дека
не се сложуваат со изјавата.
Организациите се должни на својата веб страница, или на друг соодветен начин да ги објавуваат годишните извештаи за нивното финансиско работење и да ги направат достапни
за јавноста (чл. 53). Оваа обврска мора да биде завршена до 30 април во тековната за претходната година. Во спротивно следуваат прекршочни глоби.
Законот предвидува и располагање со средства во случај на престанок, забрана или ликвидација на здружението (чл. 54-55).

Надзор
Организациите можат да имаат орган на надзор (чл. 56). Ова значи дека не е задолжително организациите да имаат надзорен орган. Сепак, наша препорака е сите
организации да формираат ваков орган. Доколку немаат надзорен орган тогаш надзорот на работата на организацијата го вршат сите членови, преку увид во документацијата и
финансиите.
Надзор врз одредбите на овој закон врши надлежното Миниостерство за правда (чл. 58).

Статусни промени
Статусната измена подразбира присоединување, спојување и поделба на организацијата извршена врз основа на одлука донесена од органот во согласност со овој закон и
статутот (чл. 59).
Присоединувањето (чл. 60) е пренос на правата и обврските на една организација (организација што се присоединува) кон друга организација (организација што превзема), врз
основа на одлука и договор за присоединување. Со уписот за присоединување во регистарот престанува да постои организацијата што се присоединува.
Спојувањето (чл. 61) е основање на нова организација на која се преминуваат сите права и обврски на две или повеќе организации кои се спојуваат. Со спојувањето престануваат
да постојат организациите коишто се споиле, а новонастанатата организација се смета за нова организација.
Организацијата може да се подели на две или повеќе организации (чл. 62). Одлуката за поделба на организацијата има правно дејство на акт за основање. Поделената организација
престанува да постои, а во постапката за упис на новонастанатите организации се применуваат одредбите за регистрација согласно со овој закон. Организациите настанати со
поделбата со денот на запишување во Регистарот одговараат солидарно за обврските на поделената организација. Со барањето за запишување во Регистарот се поднесува и
делбен биланс.

Организации од јавен интерес
Најголемата новина во Законот е воведувањето на организации од јавен интерес. Законот таксативно ги наведува дејностите со кои треба да се занимава
здружението/фондацијата во чл.74 и овие мораат да бидат главна приходна шифра на организацијата, согласно Националната класификација на дејности (НКД). Ако се погледнат
наброените дејност ќе се види дека сите организации можат да поднесат барање за да добијат статус на организации од јавен интерес. Покрај ова, потребно е да се исполнуваат и
други услови наведени во чл. 75 Став 1. Во алинеја 6 од член 75 се предвидува организацијата да има приход од најмалку 1 500 Евра, во денарска противвредност, во годината што
и претходи на таа кога се поднесува барањето.
Статусот од јавен интерес се добива само по поднесено барање за добивање на ваков статус. Кон барањето се приложуваат документи детално опишани во чл. 76. Дополнително
од здруженијата организациите со статус од јавен интерес задолжително имаат орган на надзор (чл. 77). По поднесеното барање за доделување на статусот одлучува Владата
преку Комисија за организации од јавен интерес. Оваа комисија ја формира Владата и е составена од 10 члена, од кои 8 се претставници на Министерствата, а двајца на
организациите од граѓанскиот сектор (чл. 79). Организацијата со статус од јавен интерес е должна за својата работа еднаш годишно да поднесе деловен и финансиски извештај,
одобрен од органот определен со статутот, за својата работа до Владата за усвојување, а најдоцна до 30 април во тековната година за претходната година (чл. 85). Здружението или
фондацијата со статус од јавен интерес чиј годишен буџет е над 20.000 евра во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка е должно да изврши независна
годишна ревизија на своето финансиско работење, а ако има буџет над 100.000 евра во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка, е должно да изврши
ревизија во согласност со меѓународните сметководствени стандарди (чл. 86). Корист од тоа што една организација има статус на организација од јавен интерес е што освен
даночните и царински олеснувања предвидени во чл. 7 имаат и дополнителни олеснувања, во согласност со закон (чл. 88). На крајот законот дава и причини за престанок на
статусот од јавен интерес кој го има организацијата (чл. 89).
Одредбите од оваа глава почнаа да се применуваат 6 месеци по донесувањето на законот, што значи од 24.10.2010 (чл.110).
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Јавни овластувања
Една од можностите кои ја дава законов е трансферот на овластувањата на организациите. На организациите може да им се довери вршење на јавно овластување, со
пренесување на надлежности од орган на државна управа, од орган на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје и други органи кои имаат јавни овластувања, во
согласност со закон (чл.90). Јавното овластување се доверува врз основа на програма на организацијата на начин и постапка за доверување на вршењето на јавното овластување,
по објавен јавен повик во средствата за јавно информирање. Критериумите, начинот и постапката на доверување на вршењето на јавното овластување се утврдуваат со закон од
соодветната област.
Овој член од законот е одлична можност за организациите да придонесат кон квалитетно давање на услуги и кон својата одржливост, како финансиска, така и институционална.
Користите од трансферот на надлежностите се и на двете страни. Органите на државна управа и општините ќе обезбедат квалитетна услуга за своите граѓани, затоа што
организациите не кои ќе им доверат надлежност се професионални во давањето на услугата, се занимаваат со тоа подолго време и имаат компаративно повеќе знаење, додека
органите на државата најчесто немаат толкав квантум на знаење и имаат и други надлежности. Со овој трансфер органите на управата, а посебно општините се ослободуваат од
несуштинските дејности и можат да ги алоцираат вработените на суштинските дејност, а сепак да продолжат квалитетно да ја даваат услугата. Трансферот на надлежности е
нашироко прифатен во развиените земји, најмногу во областите на здравството и социјалната заштита. Најчесто центрите за згрижување на жртви од семејно насилство домови за
стари лица и домови за деца без родители се раководени од организации од граѓанскиот сектор.

Прекршочни одредби
Кога станува збор за прекршоците пракса во многу земји е истите да се наплаќаат само за организациите, или само за одговорното лице во организацијата. Кај нас
парично се казнуваат и правното лице и одговорното лице во организацијата. Глобите за прекршоци се движат најчесто од 200 – 300 Евра, во денарска противвредност, со два
исклучока на глоба во висина од 300 – 3000 Евра за одговорното лице во организација со статус од јавен интерес доколку не поднесе наративен и финансиски извештај до Владата
во предвидениот рок (чл.97, ст. 2) и ако во рок од 30 дена од настанување на промена во организацијата застапникот не поднесе упис во промената во регистарот (чл.93, ст. 1).

Завршни и преодни одредби
Во преодните и завршни одредби од законот се предвидува дека подзаконските акти ќе бидат донесени во рок од шест месеци од неговото донесување (чл. 102), како и
дека Комисијата за организации од јавен интерес ќе се формира во рок од три месеци од донесувањето (чл. 107), што не се случи. Уште повеќе што, и по година и пол од
донесување на законот подзаконските акти не се донесени и Комисијата не е формирана.
Законот предвидува и пререгистрација на организациите и усогласување на нивните акти со одредбите од законот во рок од 1 година од неговото влегување во сила (чл.104). Рокот
за пререгистрација заврши на 24.04.2011, но законот не предвидува што ќе се случи со организациите кои нема да се пререгистрираат.

Заклучок
Законот за здруженија и фондации треба да донесе поголем ред во функционирањето на граѓанскиот сектор и да го замени законот на кој му истече времето на важење.
Одредени одредби од законот се позитивни; конечно имаме закон само за граѓански организации, истакнати се основните начела, детално е објаснета постапката за регистрација,
воведени се организации со статус од јавен интерес и сл. Сепак, недонесувањето на подзаконските акти во предвидените рокови, погрешните толкувања на членот 104, за
пререгистрацијата и нефункционирањето на целата деветта глава за организации од јавен интерес, го прават законот тежок за спроведување. Со донесување на потребната
подзаконска легислатива, а посебно по усогласувањето на останатите закони со овој ќе добиеме закон кој ќе биде применлив и кој ќе поттикне здружување на граѓаните околу
прашањата кои им се важни.
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Обрасци за рагистрација на здружение
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свикува

Обрасците дадени во прилог ги содржат минимум барањата за регистрација и функционирање на
здруженијата. Во зависност од мисијата и целите на
Ваше то здружение можете да ги модифицирате и
прилагодувате овие обрацси.
2
Делови од обрацсите кои се обележани со жолта боја се опциони и можете да ги користите само доколку
сметате дека одговараат на Вашето здружение

1

Иницијативен одбор
..........................................

Избор на работни тела на Собранието (работно претседателство,
записничар и оверувачи)
Одлука за основање на
здружение..........................................................
Одлука за усвојување на Програмата за работа з а 20..........година
Донесување на Статутот на
Здружението..............................................
Избор на органи на Здружението ..................................
(Претседател, Управен Одбор, Надзорен одбор 2)

Датум и место

5.

3.
4.

2.

1.

ДНЕВЕН РЕД

За седницата се предлага следниов:

Согласно Законот за здруженија и фондации (Службен весник бр. 52/2010) се
основачко Собрание на здружението ............................................................... на ден
........................................20... година, во просториите на.......................ул..........бр....

Обрасци за рагистрација на здружение 1:
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Член 3

Име и презиме, адреса............................л.к.бр................ ЕМБГ...........
Име и презиме, адреса............................л.к.бр................ ЕМБГ...........
Име и презиме, адреса............................л.к.бр................ ЕМБГ...........
Име и презиме, адреса............................л.к.бр................ ЕМБГ...........
Име и презиме, адреса............................л.к.бр................ ЕМБГ...........

Време и место

...............................................................

Претседател

Здружение
........................................................................
.............................................

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Член 4

Основна цел на Здружението е остварување ……………………………………

1.
2.
3.
4.
5.

Член 2
Основачи на Здружението …………………………………… се:

Со оваа одлука се основа Здружението на граѓани под следниот назив: Здружение
…………………………... Седиштето на Здружението е на ул.
…………………………… бр..... во
општина ........

Член 1

AKT ЗА ОСНОВАЊЕ
на здружение

Врз основа на член 17 од Законот за здруженија и фондации (Службен весник бр . 52/2010)
Собранието на основачите на Здружението
……………………………………………………..
на ден ........... 20..... година, го донесе следниов
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Датум и место

............................................................

………………...................…………..,
Претседател

За Здружението ....... ..........................

Оваа одлука стапува стапува на сила со нејзиното донесување.

Член 3

Интегралниот текст на Статутот е составен дел од оваа одлука

Член 2

Се усвојува Статутот на Здружението.................. ................... од ..........

Член 1

О Д Л У КА
За усвојување на статутот на здружението

Согласно Законот за здруженија и фондации (Службен весник на бр. 52/2010) основачкото
Собрание на Здружението..........................................од ...... на седницата одржана на ден.............. ја
донесе следнава:
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Седиштето на здружението е во
........... на ул …………………….. , ........., а се организира и
делува на подрачјето на општина ..............., на територијата на државата и останатите земји.

Член 6

Називот на здружението на граѓани е:
Здружение ………………………………………………………
Името на англиски (албански) јазик е:
Shoqata ..........................................................................
Името на англиски јазик е:
........................................................
Скратениот назив на Здружението е:
……………………………………….

Член 5

Здружението како Здружение со своите цели, задачи и дејности ќе ги остварува во
согласност со односите утврдени со Уставот, со овој Статут и Законите на државата.

Член 4

Здружението ………………………………………………………… од ..........,
дејствува на
територијата на целата држава , а се организира за подрачјето на општина ........... Здружението во
своето дејствување може да се проширува на национално и може да соработува со организации,
здруженија, фондации и институции, и да членува во асоцијации во земјата и странст во согласно
Уставот и Законот и овој Статут.

Член 3

Граѓаните се здружуваат во Здружението, заради остварување
…………………………………………

Член 2

Здружението ……………………………………………………
од ........... е доброволно,
непрофитно, невладино, непартиско здружение на граѓани, формирано со слободно здружување на
граѓаните заради остварување, заштита и усогласување на своите интереси и уверувања за
унапредување на граѓанското општество и локалните заедници, како и заради вршење на дејности и
активности за поттикнување на моралните вредности, зајакнување на меѓуетнички
те односи и
економкси развој на државата и пошироко, а во согласност со Уставот и Законот.

Член 1

Општи одредби

на Здружение ………………………………………………………………..од .............

С Т А Т У Т

Врз основа на член 18 од Законот за здруженија и фо ндации 2010 (Сл.весник бр.52/2010) и
одлуката за основање на Здружението …………………………………………………………………..
Основачкото собрание на здружението, на седницата одржана на ден............. година го донесе
следниов:
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Член 11

Членување

организирање на конкретни програмски активности;
спроведување на заеднички проекти;
организирање на конференции, семинари, обуки и друг вид на активности;
поттикнување на иницијативи кај надлежните орг
ани и институции во насока на
остварување на целите на Здружението;
медијација;
врши и други работи предвидени со овој Статут;
............................................................................
............................................................................

рограма за работа,

Здружението ………………………………………………………… за своите членови води регистар
на членство кој се ажурира еднаш годишно . Податоците од регистарот се заштитени во согласно ст
со прописите за заштита на личните податоци и класифицирани информации.

Член на Здружението ………………………………………………………. може да биде секој
полнолетен граѓанин, кој доброволно ќе пристапи кон Здружението со давање на писмена изјава.
Малолетно лице со наполнети 14 години се зачленува
во здружението со давање на потпишана
изјава за согласност на неговиот законски застапник за зачленување, во согласност со Закон.
Зачленувањето на Здружението се врши со пристапница односно со издавање на членска книшка,
која при исклучување или престано к на членувањето во Здружението, задолжително се враќа со
потпишување на лична писмена изјава.

-

-

Своите цели и задачи здружението ги остварува преку утврдена П
односно преку следниве активности:

Член 10

Здружението со посебна одлука
може да формира акционерско друштво, друштво со
ограничена одговорност и друг облик, согласно Законот за тр говски друштва.
Здружението работи врз основа на план и програма за работа.

Член 9

Граѓаните се здружени во Здружението зарад
и остварување на поширок заеднички
интерес. Основни цели и задачи на Здружението се: ..............................................
Мисијата на здружението е ...............................................

Член 8

Цели и задачи на Здружението

Здружението …………………………………………… од ........ има својство на правно лице
со права обврски и одговорности кои произлегуваат од овој Статут и законските прописи.
Здружението ……………………………………………. го претставува застапува Претседателот.
Здружението има свој печат и штембил.
Печатот е тркалезен и го содржи името на здружението а на средината стои логото на
здружението.
Штембилот на Здружението е правоаголен со следниот текст:
…………………………………….. на (име на здружението), број, дата и место.

Член 7

38
-

Здружението остварува средства од:
членарина,
донации, доброволни прилози,
буџет на РМ и локалните самоуправи,
давање на услуги на други здруженија, организации и институции
провизии од органи, организации,
заедници и од други установи,
од трговски друштва и други правни лица;
од други услуги (имотни права и сл.),
од други извори предвидени со Законот и Статутот

Член 16

Финансирање на здружението

Работата на ……………………………………………………………………. е јавна.
Јавноста во работењето се обезбедува со редовно известува
ње ( на членовите, други
здруженија или пошироката јавност) за работењето и активностите на Здружението, со увид во
спроведувањето на програмските задачи, со поднесување извештај за работа на органите и телата
на Здружението, за материјално – финансиско работење и друго.
За информирање на членовите и пошироката јавност се користи пе
чатот, радиото,
телевизијата, интернет стараница та како и списанието и таблата за јавно огласување која стои на
видно место во просториите на самото здружение.

Член 15

Јавност во работата

Членството во Здружението може да престане:
- по барање на членот на Здружението,
- ако не го почитува Статутот и обврските кои произлегуваат од него,
- ако дејствува против целите на Здружението,
- ако не ја плаќа редовно чланарината,
Одлука за престанок на членството во Здружението донесува Извршниот Одбор на
Здружението.

Член 14

Членовите на Здружението се должни:
- да го почитуваат Статутот,
- да п рисуствуваат на состаноците, да доставуваат податоци и извештаи за работата на
Здружението во остварувњето на целите на Здружението
- да земаат активно учество во спроведувањето на Програмата на активностите на
Здружението,
- да ги извршуваат активностите предвидени со Програмата за работа.

Член 13

Членот има право да бира и да биде биран во органите на Здружението, да учествува во
работата на Здружението, да придонесува во развојот, промовирање и популарноста на
Здружението, доброволно да се откаже од членувањето, да ги изнесува своите ставови по поставени
прашања. Правото да бидат избрани е ограничено само за малолетните членови.

Член 12
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Собрание на здружението

Органи на ……………………………………………………….. се:
Собрание
Извршен одбор (опционо)
Надзорен одбор (опционо)

Член 24
Седници на Собрание свикува Претседателот на Собранието по сопствена иницијатива.
Седници на Собранието се свику ва и по предлог на Извршниот одбор на Здружението или
на 1/5 од вкупниот број членови на Собранието.
Ако претседателот на Собранието во рок од 14 дена од денот на дадениот предлог не свика
седница, седницата ја свикува Извршниот одбор или иницијаторите.
Седницата на Собранието за работа на Извршниот одбор може да се свика и по предлог на
надзорниот одбор.
Начинот на свикување на седниците на Собранието на Здружението се определува со
Деловникот за работа на Собранието.

-

Член 23
На изборното собрание се избира:
Работно претседателство од три члена;
Записничар;
Двајца оверувачи на записникот;
Органи на управување на Здружението.

Член 22
Изборното Собрание се свикува на секои 4 години и конституирањето на орган
ите и телата
мора да се изврши 30 дена пред истекот на мандатот на членовите на органите и телата.
Поканата со материјалите за дневен ред во писмена форма се доставуваат најмалку 7 дена
пред одржување на седницата.

Член 21
Собранието е највисок орган на Здружението. Собранието на Здружението
………………………………………. го сочинуваат сите полнолетни членови на Здружението
Собранието избира Претседател со мандат од 4 години со пр
аво на повторен избор.
Претседателот го застапува и претставува Здружението .
Собранието се состанува по потреба, а најмалку еднаш годишно.

1.
2.
3.

Член 20

Органи на Здружението

Здружението ……………………………………………………..донесува годишен финансиски
план за приходите и расходите на Здружението.
Финансискиот план ги содржи приходите кои се стекнуваат по член 16 од Статутот, како и
расходите за општествената активност, плати на вработените, материјали, трошоци за работа на
Здружението и други расходи сврзани со работата
на Здружението. Финансискиот план може во
секое време да се измени.

Член 19

За користење и располагањето со средствата одлучуваат органите на Здружението, согла сно
надлежносите утврдени со овој Статут, кои преземаат мерки за економско целосообразно користење
на средствата и за спречување и отсранување на незаконитостите.

Член 18

Користење и располагањето со средствата на Здружението добиени по осн
овите од
претходниот член се врши на начин утврден со овој Статут и останатите законски норми, утврдени
со финансискиот план и врз основа на валидни документи.

Член 17
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Член 28

Извршен обор (опционо)

Извршниот Одбор на здружениет
о .......................................................... ……….............
……………………………………………… од ......... е Извршен орган на Собранието во кој секој
член има еднакви права, обврски и одговорности за работењето и развој на здружението во
согласност на Статутот.
Член на Извршниот одбор се изема од гласање за прашања поврзани со него, со неговиот
брачен другар или роднина до втор степен и за прашања кои се однесуваат на некое лице врз кое тој
има контрола или економски интерес .

-

-

-

-

-

-

Член 27
Собранието ги врши следните работи:
Донесува Ст атут на Здружението …………………………… и врши измени и дополнувања
на истиот;
Усвојува годишен извештај, насоки и план за работа,
Усвојува завршна сметка и финансиски план,
Одлучува за промена на целта на здружувањето
Одлучува за основање и укинување на ограноци
и други облици на организирање на
здружението
Oдлучува за здружување или разделување од друго здружение и за зачленување во сојузи и
меѓународни организации.
Констатира прием на нови членови и престанок на членувањето;
Избира Претседател на Здружението;
Донесува програма за работа на Здружението;
Избира и разрешува членови на Извршниот одбор;
Го разгледува и усвојува извештајот за работа на Извршниот одбор помеѓу две собранија;
Ја следи материјално финансиската состојба на Здружението помеѓу две собранија ;
Расправа за постигнатите резултати од развојот на Здружението и дава насоки за
натамошен развој на Здружението;
Донесува одлуки, заклучоци, препораки за решавање на прашања од интерес на
Здружението;
Избира и разрешува членови на Надзорниот одбор.
Разгледува и одлучува врз основ на наодите на Надзорниот одбор.
Одлучува за престанок на здружението со двотретинско мнозинство;
Врши и други работи кои произлегуваат од Статутот и законите,

Член 26
Собранието може полноправно да одлучува ако се присутни повеќе од една половина од
вкупниот број членови.
Собранието по пр авило одлуките ги донесува со мнозинство гласови од присутните
членови.
На собранието се одлучува со јавно гласање, но по потреба и на предлог од 1/3 од членовите /
делегатите гласањето може да биде и тајно.
Членовите на Собранието во секое в
реме треба да ги имаат целите и интересите на
Здружението над поединечните или посебните цели на која и да е друга страна.

Член 25
Собранието на Здружението ………………………………………. од ............. од редовите на
своите членови на редовни или вонредни собранија избира Извршен одбор.
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Извршниот Одбор ги врши следниве работи:
Ги подготвува седниците на Собранието, припрема материјали за седниците на Собранието;
Го подготвува нацрт статутот, предлага измени и дополнување на статутот и ги подготвува
другите одлуки што треба да ги донесе Собранието;
Ја спроведува политиката, заклучоците и одлуките донесени на собранието;
Ги спроведува статутарните и програмските задачи на Здружението;
Формира Стручна служба и в рши контрола на нејзината работа;
Управува и одговара за управувањето со имотот на здружението;
Подготвува годишен и периодичен извештај за својата работа;
Донесува и реализира годишна програма за работа;
Донесува соодветни правилници, прифаќа спогодби и склучува договори;
Констатира прием на нови членови и престанок на членување доколку за тоа биде овластен
извршниот одбор од страна на собранието;
Именува и разрешува секретар- Главен координатор на Здружението;
Донесува одлуки за формирање на постојани и повремени работни тела и комисии и ја
насочува нивната работа;
Организира и активно учествува во организирањето на разни акции и манифестации;
Доделува одлуки за награди, пофалници и признанија;
Дава согласност за набавка и отуѓување на основни те средства;
Дава согласност на Правилникот за организација и работните задачи на стручната служба
на Здружението, и врши контрола на нејзиното работење;
Донесува одлуки по приговори и жалби;
Предлага и спроведува финансиски план и изготвува завршна сметк а на Здружението;
Решава за формирање на ограноци на Здружението;
Именува членови на стручната служба на Здружението;
Донесува акти со кои се уредува работата на Стручната служба;
Врши и други работи кои произлегуваат од потребите на Статутот на Здружение
то и од
Законот.
Член 32

Извршниот Одбор за својата работа одговара пред Собранието на Здружението.
Извршниот Одбор се состанува и одржува седници по потреба.
Седницата на извршниот Одбор ја свикува Претседателот.
Предлог за свикување на Извршниот Одбор може да поднесе една половина од Извршниот
одбор или една третина од членовите на Собранието.
Со седницата раководи и претседава Претседателот, а во негово отсуство ќе раководи член
од Извршниот одбор кој ќе го назначи Претседателот.
Начинот на св икување на седницата и работењето на Извршниот Одбор се уредува со
деловникот за работа.
Членовите на Извршниот одбор во секое време треба да ги имаат целите и интересите на
здружението над поединечните или посебните цели на која и да е друга страна.

-

-

-

-

-

Член 31

Член 30
Претседателот на Извршниот одбор ги свикува седниците на Извршниот одбор, предлага
дневен ред и ги раководи седниците.
Во случај на отсутност на претседателот на Извршниот
одбор на седницата го заменува
еден од членовите на Извршниот одбор по предлог на претседателот.
Претседателот е должен да свика седница на Извршниот одбор најмалку еднаш месечно, а
по потреба повеќе пати по барање на 1/2 од членовите на Извршниот одбор .

Претседателот на Извршниот Одбор истовремено е и претседател на Собранието на
Здружението и претседател на Здружението и тој го претставува и застапува Здружението и е
наредбодавател и во областа на материјално и финансиско работење на друштвото.

Член 29
Извршниот Одбор на Здружението ………………………………………………… од ........
брои пет члена.
Мандатот на членовите на Извршниот Одбор трае четири години.
Извршниот одбор од своите редови избира Претседател со мандат од 4 години со можност
да биде повторно избран.
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Член 40
Главен координатор и Координатор/и на програма/и може да биде лице со најмалку три
години работно искуство во странски и домашни невладини организации, пожелно високо
образование, познавање н а странски јазик и работа со компјутери, пишување и раководење на
проекти, висок степен на познавање на областа во која делува здружението, како изразени
организациони и менаџерски способности и квалитети.

Член 39
Главниот Координатор на програма е истовремено и координатор на Здружението, и истиот
може да биде во редовен работен однос како и другите координатори со
сите права, должности и
одговорности што произлегуваат од ЗРО, Статутот и актите на Здружението.

Член 37
За извршување на административно стручни, помошни и на нив слични работи од
заеднички интерес за остварување на задачите и целите на Здружението се формира стручна
служба.
Организацијата и работата на С тручната служба се уредува со акти кои што ги донесува
Извршниот одбор.
Член 38
Правата, должностите и одговорностите за работа на вработените на Стручната служба на
Здружението - Координаторите на програми ги утврдува Главниот Координатор на програма ,
кој
раководи со стручната служба на Здружението.

Стручна служба (опционо)

Член 36
Надзорниот одбор ги врши следниве работи
Врши надзор на правилното спроведување и примена на одр едбите од статутот и другите
општи акти на Здружението;
Врши надзор на извршувањето на одлуките на Собранието, Извршниот одбор и на другите
тела на здружението;
Врши надзор за наменско трошење на средствата;
Еднаш годишно поднесува извештај за направениот увид;
Предлага мерки за спречување и отстранување на неправилностите во работата;
Врши и други работи согласно законот и актите на здружението;
Своите наоди и одлуки надзорниот одбор ги доставува до Собранието и Извршниот Одбор
на ………………………………………………………….. од .......

Член 35
Надзорниот одбор работи на седници
Седниците ги свикува претседателот и раководи со нивната работа.
Претседателот на Надзорниот одбор свикува седници најмалку еднаш годишно и по
потреба.

Член 34
Надзорниот одбор на Здружението брои 3 членови кои се избираат од редот на надвор ешни
лица, кои не се членови на Собранието.
Членовите на Надзорниот одбор во исто време не можат да бидат и членови на други
органи на здружението.
Мандатот на членовите на Надзорниот одбор трае 4 години.

Надзорен одбор

Член 33
Заради извршување на статутарните и програмските задачи и Одлуки на Собранието и
Извршниот одбор, Извршниот одбор формира други работни тела.
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Член 46

Член 47
Доколку неможат да се исполнат условите утврдени во Членот 46, во случај на
престанување на работата на здруже нието неговиот имот преминува во сопственост на државата.

Во случај на престанок на работатата на Здружението, имотот и д ругите права и приходи
што остануваат по намирувањето на обврските, преминуваат во сопственост на организација
истоветна на здружението.

-

Здружението престанува со работа во следниве случаи:
Ако за тоа се изјаснат 2/3 од членовите на Собранието на Здружението;
Ако бројот на членовите се намали под бројот определен со Закон за основање на
Здружение ;
- Ако настапат причини утврдени по член 63 од Законот за здруженија и фондации.
Одлука за престанок на Здружението донесува Собранието со двотретинско мнозинство.
Основачите на здружението …………………………………………………… имаат право да
го укинат здружението .

Член 45

Престанок на Здружението

Средствата за работа на стручната служба и Координаторите на програми се определуваат
со финансискиот план секоја година, и тоа средства за плати, материјални трошоци и други тековни
средства за работа на Здружението.

Член 44

Член 43
Главниот Коорди натор на програма е одговорен за извршување на финансискиот план и се
грижи за извршување на одлуките и заклучоците на Извршниот Одбор и Собранието на
Здружението.
Главниот координатор и координатори те на програма се одговорни за својата работа пред
Извршниот Одбор.
Главниот координатор и координаторите на програма учествуваат во работата на Извршниот
одбор без право на глас.
Главниот координатор и координаторите на програма имаат право да свикаат сед
ница на
Извршниот одбор доколку за тоа имаат согласност од 1/2 од членовите на Извршниот одбор.

Член 42
Изборот на Главен Координатор и Координаторите на програми го врши Извршниот одбор на
здружението со мнозинство од гласовите имајќи ги во предвид одредбите од с тав два од чл.28 од
Статутов.

Член 41
Вработените во стручните службине можат да бидат избрани за членовина извршните органи
на здружението на граѓани.
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Датум и место

Претседател на Здружението
_____________________
Име и презиме

Член 50
Овој Статут влегува во сила од денот на неговото донесување, на ден .......... година.

Член 49
Измени и дополнување на овој Статут се вршат по иста постапка како и за неговото
донесување.

Член 48
Толкување на одредбите на овој Статут дава Собранието на Здружението, а помеѓу две
Собранија, Извршниот одбор на Здружението.

Преодни и завршни одредби
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Место и датум

Здружение.........................
Претседател
____________________

Здружението.............................................во 20.....година ќе ги реализира следниве активности:
Пример
1. Донесување на финансиски план за 20... година;
2. Обезбедување на просторија од локалната с
амоуправа, за непречено одвивање на
активностите;
3. Лобирање кај надлежните институции за ....................................
4. Зголемување на бројот на членовите, преку анимирање на младите;
5. Барање на донации од домашни и странски организации/институции за обезбедување н
средства за работа;
6. Медиумски настапи за зголемување на видливоста на здружението;
7. Други прашање кои не се предвидени со програмата, а во текот на годината ќе се појават
како важни за решавање;
8. Соработка со слични организации од земјава и од странство;
9. ..............................................................................................................................
10. ...............................................................................................................................

Визијата на Здружението................................................... е: ...................................................
Мисијата на Здружението ................................................. е: ..................................................
Стратешки цели на Здружението се: ....................................... ....................................

ПРОГРАМА
За дејствување на Здружението..........................................од ....................за 20.....година

а

Согласно член 16 од Законот за здруженија и фондации (Службен весник бр . 52/2010) Собранието
на основачите на Здружението на ден ....... (денот на основачкото собрание) ...........ја донесе следнава
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Датум и место

........................................................................
Претседател

Здружение ............................................................

Член 5
Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

Член 4 (опционо)
За членови на надзорниот одбор се избрани следните лица:
1. Име и презиме, адреса, ЕМБГ, л.к. бр.
2. Име и презиме, адреса, ЕМБГ, л.к. бр.
3. Име и презиме, адреса, ЕМБГ, л.к. бр.

Членовите на основачкото Собранието на Здружението . .................................................... едногласно
(или со колку гласови ЗА и колку ПРОТИВ) за членови на Извршниот одбор ги избира следните
лица:
1. Име и презиме, адреса, ЕМБГ, л.к. бр.
2. Име и презиме, адреса, ЕМБГ, л.к. бр.
3. Име и презиме, адреса, ЕМБГ, л.к. бр.
4. Име и презиме, адреса, ЕМБГ, л.к. бр.

Член 3 (опционо)

Член 2
За Претседател на Здружението......................................................се избира................................

Член 1
Собранието на Здружението ……………………………………………… го сочинуваат следните
лица (сите членови на Здружението го сочинуваат Собранието)
1. Име и презиме, адреса, ЕМБГ, л.к. бр.
2. Име и презиме, адреса, ЕМБГ, л.к. бр.
3. Име и презиме, адреса, ЕМБГ, л.к. бр.
4. Име и презиме, адреса, ЕМБГ, л.к. бр.
5. Име и презиме, адреса, ЕМБГ, л. к. бр.
6. Име и презиме, адреса, ЕМБГ, л.к. бр.
7. Име и презиме, адреса, ЕМБГ, л.к. бр.
8. Име и презиме, адреса, ЕМБГ, л.к. бр.
9. Име и презиме, адреса, ЕМБГ, л.к. бр.
10. Име и презиме, адреса, ЕМБГ, л.к. бр.
11. Име и презиме, адреса, ЕМБГ, л.к. бр.
12. ................................................................

ОДЛУКА
За избор на Органи на Здружението …………………………………………………

Врз основа на член 16, ст.2 од Законот за здруженија и фондации (Службен весник бр. 52/2010) и
член 27 од Статутот на Здружението ………………………………… , Собранието на основачите
одржано на .................. година, ја донесе следнава
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Датум и место
..............................,

Оваа одлука стапува во сила на денот на нејзиното донесување .

Член 3

Претседател
………………

Здружение…………

Претседателот на Здружени ето ќе го претставува здружението согласно Законите и
Статутот на Здружението .

Член 2

За лице овластено за застапување на Здружението (Претседател)....................................
се избира......
......................................................................од...........со адреса на
живеење...................................л.к..бр................ЕМБГ...........Општина...................................

Член 1

ОДЛУКА
За именување на лице овластено за застапување на здружението - Претседател

Врз основа на Законот на задруженија и фондации (Службен весник бр. 52/2010) и Статутот на
Здружението......................................Собранието на Здружението на ден ....(датумот на основачкото
Собрание)...............ја донесе следнава:
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Избор на работни тела на Собранието (работно претседателство,
записничар и оверувачи)
Одлука за основање на
здружение..........................................................
Одлука за усвојување на Програмата за работа за 20........ ..година
Донесување на Статутот на
Здружението..............................................
Избор на органи на Здружението ..................................
(Претседател, Управен Одбор, Надзорен одбор )

ДНЕВНЕН РЕД

1_________________

Записничар
_________________

2_______________,

Оверувачи

Претседавач,
____________________

Прва точка: избор на работни тела на Собранието
За работни тела на основачкото Собрание беа изгласани следниве членови:
Работно претседателство
1. ...........
2. ...........
3. ...........
Записничар
1. ..............
Оверувачи на записникот
1. ...............
2. ................
Втора точка : Собранието на здружението.......................................едногласно донесе одлука за
основање на здружението со назив........................................
Трета точка : Собранието ја усвои Програмата за работа на Здружението....................за 20....година.
Четвртта точка : Собранието едногласно го усвои Статутот.
Петта точка : Собранието избра о ргани на Здружението.............................и тоа за членови на
највисокото тело, Собранието се избрани (се наведуваат сите членови на Здружението)...................за
Претседател е избран.................................за членови на Управен одбор ( опционо).........и за членови
на Надзорен одбор (опционо) ...................
Седницата на Собранието на Здружението..................заврши во .......часот.

Со седницата раководеше..................................................................

Дневниот ред беше предложен и прифатен од страна на членовите на Собранието.

5.

3.
4.

2.

1.

Седницата се одвиваше по следниов:

На почетокот Собранието ги верификуваше членовите со потпис во списокот на присутни,
со што се констатираше дека се присутни ...(број)...... делегати и Собранието може полноправно да
донесува одлуки.

Основачкото Собрание на Здружението ................................ се одржа на ден.........во
просториите на ..........................................со почеток во ....................На Собранието присувствуваа
вкупно ...................членови

ЗАПИСНИК
Од одржаното основачко Собрание на Здружението.................................
..................................................................
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Датум и место

(да се завери кај нотар)

……………….
Име и презиме

Јас, долупотпишаниот, од ........, со адреса на живаање ул. ............ бр. ЕМБГ............л.к.
бр.изјавувам под полна морална, материјална и кривична одговорност дека вршењето на дејноста на
Здружението............. .......е во согласност со Закон и дека се исполнети условите за упис предвидени
во законот за Здруженија и Фондации. Исто така изјавувам дека документите за упис дадени во
прилог се вистинити.

ИЗЈАВА

Согласно член 42, став 3 од Законот за Здруженија и Фондации ј а давам следнава:
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Датум и место

________________

Изјавува

Јас, долупотпишаниот ............... од ..........., со адреса на живеење ул. „..........................“ бр.....,
во ........., бр. на л.к......,издадена од ......, ЕМБГ .....
................................., изјавувам дека не ми е
одземена деловната способност.

ИЗЈАВА
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Акт за основање (документ 1)
Одлука за донесување на статутот и те кстот на статутот (документ 2)
Програма за дејствување (документ 3)
Одлука за избор на органите и податоци за членовите на органите (документ 4)
Одлука за избор на застапник по закон неговите податоци ( документ 5)
Записник од основачко собрание или извештај за основањето (документ 6)
Изјава заверена кај нотар потпишана од застапникот со која се потврдува дека вршењето
на дејноста е во согласност со закон и дека се испо лнети условите за упис (документ 7)
Фотокопија од лична карта за основачите
Извод од регистар доколку основач е странско правно лице
Фотокопија од лична карта за застапникот/застапниците по закон
Одобрение од Министерство за правда доколу во името на здружението е содржан
зборот „Македонија“ и зборовите изведени од него, како и неговите кратенки
Одобрение од надлежниот орган на Општината, односно Град Скопје, ако во им ето на
здружението се содржани зборови со името на Општината, односно Град Скопје
Изјава од основачите дека не им е одземена деловната способност (документ 13)
Пријава ПО образец (документ 14) (во Централен регистар или на www.crm.com.mk)
Пријава ЗП образец (овластен потписник) (документ 15) (во Централен регистар или на
www.crm.com.mk)
Надоместок од 2.452,00 МКД

Овој документ не е Ви е потребен при поднесувањето на документите во Централен
регистар и служи само за Ваша интерна проверка за комплетноста на документите пред нивното
поднесување:

