
Врз основа на член 18 и 23 од Законот за здруженија и фондаци (,,Сл.весник на 

РМ” бр.52/2010), Собранието на основачкото собрание одржано на ден 25.05.2017 год. го 

донесе следниот 

 

 

С  Т  А  Т  У  Т  
на  

ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖУВАЊE И 

АНАЛИЗИ НОВУС Струмица 
 

 

1. Општи одредби 
 

 

Член 1 

 

 Здружение на граѓани Центар за истражувања и анализи НОВУС од Струмица 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 меѓуетничките односи и економски развој во на територијата на 

Македонија и пошироко, како и заштита на основните човекови права и слободи, во 

согласност со Уставот и Законот. 

 

Член 2 

 

 Со овој Статут на Здружение на граѓани Центар за истражувања и анализи НОВУС 

од Струмица (во натамошниот текст Здружението) се утврдуваат: 

- 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. 
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Член 3 

 

 Името на Здружението гласи Здружение на граѓани Центар за истражувања и 

анализи НОВУС од Струмица. Здружението има и англиски назив кој гласи Center for 

research and analyzes NOVUS. 

 

Член 4 

 

 Седиштето на Здружението е во општина Струмица на адреса ул. „Ленинова“ 44, 

спрат 2, локал 25/2. 

 

Член 5 

 

Здружението ќе делува на локално, регионално и државно ниво во согласност со 

интересите и законските прописи. 

Интерна евиденција на членовите на Здружението се води според единствени 

обрасци. 

  

Член 6 

 

Здружение на граѓани Центар за истражувања и анализи НОВУС од Струмица има 

својство на правно лице со права, обврски и одговорности кои произлегуваат од овој 

Статут и законските прописи. 

 

Член 7 

 

Здружението  има свој печат и штембил. 

 Печатот е тркалезен и го содржи името на здружението на  Македонски  јазик  со 

кирилично  писмо, а на средината стои логото на Здружението. 

 Штембилот на Здружението е правоаголен со кирилично писмо. 
                                                                   

Член 8 

 

 Здружението ќе има своја жиро-сметка, регистерски и даночен број.  

 

 

2. Цели и задачи на Здружението 
 

Член 9 

 

Граѓаните се здружени  во Здружението заради остварување на поширок заеднички 

интерес. Мисијата на здружението е подобрување и зголемување на вкупната општествена 

положба на граѓаните и младите, со посебен акцент на заштита на човековите права и 

слободи, како и водење на социо-економска политика. 

Основни цели и задачи на Здружението се:  

- Потикнување на бизнис секторот за интензивирање на соработката и односот со 

младите 

- Подобрување и зголемување на интелектуалниот капацитет кај младите 
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- Подобрување на социјалната и економската состојба на граѓаните 

- Запознавање на граѓаните и младите со нивните основни човекови права 

загарантирани со Устав и закон 

- Негување на чуства за заемно помагање на членството. 

- Афирмација на основните човекови слободи и права 

- Потикнување на младите за обединување во вистински незавизни здруженија, 

надвор од партиски влијанија 

- Иницирање на диверзитет, дискусии и создавање на критичка свест кај младите 

- Стимулирање и враќање на интересот кај младите за занаетчиство 

- Остранување на говорот наа омраза и разликите по етничка, верска и политичка 

основа 

- Зголемување на мобилноста на младите 

- Идентификување на социјални и економски проблеми кај граѓаните и нивно 

решавање 

- Поттикнување на ентузијазам и иницијатива кај младите 

- Скенирања на потребите на младите од областа на младинските прашања и 

културниот живот и нивна информираност 

- Подготвување на младите за постигнување на нивните цели 

- Проширување на пристапот до различни облици на социјална заштита 

- Волонтерство и практикантство 

- Промовирање на европски стандарди и принципи, согласно европските 

регулативи и договори 

- Интегрирање и социјализирање на маргинализираните групи млади во 

општеството 

- Создавање на здрави животни и спортски навики 

- Развој и унапредување на превенцијата на социјалните услуги 

 

Член 10 

 

            Здружението со посебна одлука може да формира акционерско друштво, друштво 

со ограничена одговорност и друг облик, согласно Законот за трговски друштва на РМ. 

Здружението работи врз основа на план и програма за работа. 

 
Член 11 

 

Своите цели и задачи здружението ги остварува преку утврдена Програма за 

работа, односно преку следниве активности: 

 

- организирање на конкретни програмски активности; 

- спроведување на заеднички проекти; 

- организирање на конференции, семинари, обуки и друг вид на активности; 

- поттикнување на иницијативи кај надлежните органи и институции во насока на 

остварување на целите на Здружението; 

- медијација; 

- врши и други работи предвидени со овој Статут;  
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3. Членство 
 

Член 12 

 

 Член на Здружение на граѓани Центар за истражувања и анализи НОВУС од 

Струмица може да биде секој полнолетен граѓанин, државјанин на Република Македонија 

и/или странец, 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.  

Лицата со ограничена деловна способност  или на кои во целост им е одземена 

деловната способност можат да биде членови на 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. 

 Здружение на граѓани Центар за истражувања и анализи НОВУС од Струмица за 

своите членови води регистар на членство кој се ажурира еднаш годишно.  

Здружението ја гарантира анонимноста на личните податоци на членовите ако тоа 

го побарат. 

Член 13 
 

 Членот има право 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 14 

 

Членовите на Здружението се должни: 

-     да го почитуваат Статутот, 

- да присуствуваат 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 15 
 

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, 
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Член 16 

Здружението може да се здружува во други организации или други форми на 

здружување на здруженија на граѓани и невладини организации, заради унапредување и 

извршување на заедничките активности, за усогласување и промовирање на заедничките 

интереси во областа за која се основани, како и за други прашања од заеднички интерес. 

 

4. Јавноста во работата 
 

Член 17 

 

 Работата на Здружение на граѓани Центар за истражувања и анализи НОВУС од 

Струмица е јавна. 

 Јавноста во работењето се обезбедува со редовно известување (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 печатот, радиото, 

телевизијата и социјалните мрежи и таблата за јавно огласување. 

 

 

5. Финансирање на здружението 
 

Член 18 

 

 Здружението остварува средства од: 

- членарина, 

- донации, доброволни прилози, 

- подароци (во пари, добра и имотни права) 

- 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 19 

 

 Користење и располагањето со средствата на Здружението добиени по основите 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 20 

 

 За користење и располагањето со средствата одлучува Претседателот и Извршниот 

одбор, согласно надлежносите утврдени со овој Статут, кои преземаат мерки за економско 

целосообразно користење на средствата и за спречување и отсранување на 

незаконитостите. 
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Член 21 

 

 Здружение на граѓани Центар за истражувања и анализи НОВУС од Струмица 

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. 

 

 

6. Органи на Здружението 
 

Член  22 

 

 Органи на Здружение на граѓани Центар за истражувања и анализи НОВУС од 

Струмица  се: 

1. Собрание  

2. Извршен одбор 

 

Собрание на здружението 

 

Член 23 

             

Собранието на Здружение на граѓани Центар за истражувања и анализи НОВУС од 

Струмица: 

- донесува статут, програма и други акти; 

- усвојува годишен извештај за работа и финансиски извештај, односно завршна 

сметка, како и насоки и план за работа и истите ги објавува на веб страницата на 

здружението; 

- 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 Република Македонија, односно 

буџетите на единиците на локалната самоуправа; 

- одлучува за промена на целта на здружувањето; 

- одлучува за прием на нови членови и престанок на членувањето; 

- одлучува за ставање на членството за мирување; 

- избира органи на здружението; 

- избира Претседател на здружението; 

- одлучува за статусните измени на здружението; 

- одлучува за отуѓување на имотот на здружението; 

- одлучува за престанок или спојување на организацијата; 

- врши и други работи во согласност со закон, статутот и општите акти на 

здружението. 
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Член 24  

           

Собранието работи на седници. 

Собранието по правило одржува седница најмалку еднаш годишно. 

Седница на Собранието свикува Претседателот.   

 

Член 25 

  

Седници на Собрание свикува Претседателот на Собранието по сопствена 

иницијатива. 

 Седници на Собранието се свикува и по предлог на 1/2 од вкупниот број членови 

основачи на Здружението. 

 Ако претседателот на Собранието во рок од 14 дена од денот на дадениот предлог 

не свика седница, седницата ја свикува оној кој што го иницирал предлогот. 

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

определува негов заменик. 

 Начинот на свикување на седниците на Собранието на Здружението се определува 

со Деловникот за работа на Собранието. 

  

 

Член 26 

 

Собранието може полноправно да одлучува ако се присутни повеќе од една 

половина од вкупниот број членови. 

 Собранието по правило одлуките ги донесува со мнозинство гласови од присутните 

членови.  

           На собранието се одлучува со јавно гласање, но по потреба и на предлог од 1/2 од 

членовите / делегатите гласањето може да биде и тајно.  

Членовите на Собранието  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 27 

            

На собранието се одлучува со јавно гласање, доколку со овој статут не е 

предвидено за определени прашања да се одлучува тајно. 

Секој член на Собранието има право на еден глас. 

 

 

Извршен Одбор 

 

Член 28 

  

Извршниот одбор на Здружение на граѓани Центар за истражувања и анализи 

НОВУС од Струмица го сочинуваат Претседателот, како и 6 членови избрани со мандат 

од 2 години, со право на повторен избор. 
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Извршниот директор на организацијата може да биде поканет да учествува во 

работата на Извршниот одбор без право на глас. 

Мандатот на член на Извршниот одбор може да престане и пред време, по негово 

барање или со одлука на Собранието. 

 

Член 29 

 

Извршниот одбор: 

- ги подготвува седниците на Собранието; 

- го подготвува нацртот на статутот и другите одлуки што ги донесува 

Собранието; 

- ја спроведува политиката, заклучоците и одлуките донесени од Собранието; 

- усвојува комуникациска стратегија; 

- усвојува насоки за работа и годишен план за работа, како и годишен финансиски 

план за отворени и повици кои следуваат, а на кои организацијата треба да 

пријави свои проекти и истите ги менува согласно потребите на организацијата; 

- расправа за имплементацијата на годишниот финансиски план и финансиското 

планирање на организацијата и предлага насоки и мерки за негово подобрување, 

а врши и финансиски и програмски мониторинг на работењето на 

организацијата, ги усвојува завршните наративни и финансиски извештаи; 

- му предлага на Собранието усвојување на годишниот извештај и годишниот 

финансиски извештај; 

- му предлага на Собранието прием во членство, односно престанок на членството 

во здружението; 

- формира стручна служба и врши контрола врз нејзината работа; 

- формира стручни и советодавни тела заради спроведувањето на програмските 

активности на организацијата и одлучува за нивниот состав; 

- редовно следи и се консултира со стручната служба за јавните настапи и 

промоцијата на резултатите добиени од работата на организацијата; 

- управува и одговара за управувањето со имотот на здружението; 

- подготвува годишен извештај за својата работа; 

- именува и разрешува Извршен директор на здружението; 

- одлучува за утврдување на судир на интереси и разрешување на судирот на 

интерси; 

- организира процес на консултации за истражувањата и за предложените 

алтернативни решенија во рамките на советодавните тела; и 

- врши и други работи пропишани со закон, со овој статут или другите општи акти 

на здружението. 

 

Член 30 

 

Извршниот одбор работи на седници, со кои претседава Претседателот, а во негово 

отсуство член на одборот кој бил овластен од Претседателот. 

Извршниот одбор работи на редовни седници, а во текот на една година одржува 

најмалку две седници. 

Претседателот ги известува членовите за одржувањето на седницата и им го 

доставува дневниот ред. 

Поканата за седницата на Извршниот одбор се доставува по електронски пат на 

адреса на е-пошта која членот ја пријавил во здружението. 
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Член 31 

 

 Претседателот на Здружението се избира за мандат од 4 години, со право на 

повторен избор.   

 Претседателот на Здружението по функција е претседател на Извршниот одбор. 

 

Член 32 

 

Претседателот на Извршниот одбор:  

- го застапува здружението пред трети лица;  

- потпишува договори во име на здружението;  

- заедно со Извршниот директор е потписник на сметката на здружението;  

- ја потпишува завршната сметка на здружението; и  

- ги закажува состаноците на Собранието, односно на Извршниот одбор и го 

одредува дневниот ред; и  

- врши други работи утврдени со закон, статутот и со деловник за работа на 

Извршниот одбор.  

Претседателот на здружението работите од своја надлежност ги извршува по 

претходно одобрение од Извршниот одбор. 

 

 

Член 33 

 

 Извршниот одбор именува Извршен директор на здружението. 

 Извршниот директор не може истовремено да биде член на Извршниот одбор. 

 Извршниот директор е главен носител на извршните и програмските функции во 

 здружението. 

 Извршниот директор се избира за време од 4 години со право на повторен избор. 

 

 Член 34 

 

Извршниот директор како главен носител на извршните и програмските функции 

ги има следните права, должности и одговорности: 

- соработува и комуницира со партнери и клиенти; 

- се грижи за постојано зајакнување на внатрешните капацитети во согласност со 

стратегијата на организацијата; 

- се грижи за обезбедувањето на квалитет и евалуација на 

понудените/испорачаните услуги; 

- раководи со секојдневните активности на извршната канцеларија, координира 

различни програмски задачи, комуницира со членовите и надворешните 

експерти за остварување на истите; 

- ги координира активностите за застапување и промоција; 

- управува и да одговара за управувањето со имотот на здружението; 

- предлага донесување на насоки за работа и годишен план за работа и одговара за 

нивното спроведување; 

- предлага усвојување на годишен извештај; 

- предлага на Извршниот одбор развој на стратегиски документи и упатства за 
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работата на организацијата, за финансиското известување и обезбедувањето на 

финансиска транспарентност и отчетност; 

- ја спроведува политиката, заклучоците и одлуките донесени од Извршниот 

одбор; 

- заедно со претседателот е потписник на сметката на здружението; и 

- врши други работи утврдени со закон, статутот на здружението. 

 

Застапување и претставување на Здружението 

 

Член 35 

 

Здружението го застапуваат Претседателот и Извршниот директор или друго лице 

определено од нивна страна. 

  

Начин на користење и располагање на средствата на здружението 

 

Член 36 

 

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

задачите на Здружението. 

Одобрување за користење на средствата потпишува Претседателот и Извршниот 

директор. 

Потписници на сметката се Претседателот и Извршниот директор. 

 

Донесување на Статут на Здружението и начин на негово изменување и 

дополнување 

 

Член 34 

 

Статутот на Здружението го донесува Собранието. 

 

Член 35 

 

Нацрт-статутот го подгтовува Извршниот Одбор на Здружението. 

Разгледувањето трае седум ден од денот на истакнувањето. 

Во овој рок може да се дадат забелешки, предлози и мислења. 

 

Член 36 

 

Изменување и дополнување на Статутот на Здружението се врши со амандмани 

кои ги предлага Извршниот одбор и ги доставува до Собранието за усвојување.  

Предлог-иницијативата за изменување и дополнување на Статутот може да даде 

Собранието, Извршниот одбор и 2/3 од вкупниот број на членови. 

Амандманите се сметаат за прифатени ако за него гласале мнозинство од членовите 

во извршниот одбор. 
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7. Престанок на Здружението 
 

Член 37 
 

 Здружението престанува со работа во следниве случаи: 

- Ако за тоа се изјаснат сите 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 консензус. 

  

Член 38 

 

 Во случај на престанок на работатата на Здружението, имотот и другите права и 

приходи што остануваат по намирувањето на обврските, преминуваат во сопственост на 

организација истоветна на здружението. 

 

Член 39 

 

Доколку неможат да се исполнат условите утврдени во Членот 46, во случај на 

престанување на работата на здружението неговиот имот преминува во сопственост на 

Република Македонија. 

 

8. Преодни и завршни одредби 

 
Член 40 

  

Толкување на одредбите на овој Статут  дава Собранието  на Здружението. 

 

Член 41 

 

Останатите органи, комисии и тела Здружението ќе ги формира по пат на одлука од 

страна на Извршниот Одбор. 

 

Член 42 

 

 Измени и дополнување на овој Статут се вршат по иста постапка како и за неговото 

донесување. 

 

Член 43 

  

Овој Статут  влегува во сила од денот на неговото донесување. 

 

                         

 

Струмица, 25.05.2017 година                                               Претседател  

                                                       Ѓорги Тасев  

                                                                                                      __________________________ 

  


