Врз основа на член 18 од Законот за здруженија и фондации 2010 (,,Сл.весник на РМ”
бр.52/2010) и одлуката за основање на Здружението Натура МК од Скопје. Основачкото
собрание на здружението, на седницата одржана на ден 25.03.2018 година го донесе
следниов:

СТАТУТ
на
Здружението Натура МК од Скопје
ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Здружението Натура МК од Скопје е доброволно, невладино здружение на
граѓани, формирано со слободно здружување на граѓаните заради остварување, заштита
и усогласување на своите интереси и уверувања.
Член 2
Граѓаните се здружуваат во Здружението заради остварување на поширок
општествен интерес преку што се задоволуваат потребите од стручна помош и услуги,
вмрежување и зајакнување на капацитетите на различните сектори во општеството, како
и обезбедување на информации, релевантни студии и анализи од оваа област.
Член 3
Здружението дејствува на целата територија на РМ како и регионално на Балканот
и пошироко, и може да соработува со организации, здруженија, фондации и институции,
и да членува во асоцијации во земјата и странство согласно Уставот и Законите на РМ и
овој Статут.
Член 4
Здружението своите цели, задачи и дејности ќе ги остварува во согласност со
односите утврдени со Уставот на Република Македонија, со овој Статут и Законите на РМ.
Член 5
Називот на здружението на граѓани е: Здружение Натура МК од Скопје.
Скратениот назив на здружението е: Натура МК. Називот на Здружението на англиски
јазик е: Civil Society Organization Natura MK - Skopje, а скратеното име на англиски јазик ќе
биде Natura MK.
Член 6
Седиштето на Здружението е на бул. Видое Смилевски Бато бр 39/26 - Скопје,
Македонија, а се организира и делува на територијата на Република Македонија и по
потреба во странство.

Член 7
Здружението има својство на правно лице со права обврски и одговорности кои
произлегуваат од овој Статут и законските прописи.
Здружението го претставува и застапува Претседателот.
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 следниот текст: Здружение Натура
МК од Скопје на Македонски јазик со кирилично писмо, број, дата и место.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО
Член 8
Граѓаните се здружуваат во Здружението заради остварување на поширок
општествен интерес во доменот на филантропијата (добротворството), општествената
одговорност и меѓусекторските партнерства. Мисијата на Здружението е да застапува,
спроведува и поддржува решенија со кои луѓето ќе бидат подобро поврзани со
природата. Основни цели и задачи се:
- унапредување,
промовирање
и
поттикнување
на
филантропијата
(добротворството), вклучително и волонтерството;
- промовирање на модели кои ги интегрираат економските и социјалните цели;
- поттикнување на партнерства меѓу различните сектори на општеството со цел
развој на демократија и граѓанско општество;
- унапредување, промовирање и поттикнување на општествената одоговорност на
претпријатијата и граѓаните;
- унапредување, промовирање и поттикнување на локален и рурален развој;
- унапредување, промовирање и поттикнување на алтернативниот туризам;
- унапредување, промовирање и поттикнување на капацитетите за одржливо
користење и заштита на природните ресурси;
- промоција и унапредување на екологијата и еколошкото образование, спортот и
образованието.
Член 9
Здружението своите цели ќе ги остварува преку следните облици и начини на
дејствување кои се утврдени со Програмата за дејствување на Здружението:
- организирање и спроведување на обуки, конференции, работилници, семинари
итн. на национално и регионално ниво за непрофитни и деловни субјекти, и јавни
институции;
- зајакнување на капацитетите на институциите и другите субјекти во доменот на
делување;
- спроведување и публикација на истражувања, анализи и студии во доменот на
делување на здружението;
- лобирање и застапување за поттикнувачка законска рамка во доменот на
делување на здружението;
2

-

-

-

подигнување на свеста за потенцијалот на филантропијата, општествената
одговорност, меѓусекторските партнерства и потребата од интергрирање на
економските и социјалните цели;
споделување на добри практики и споредбени искуства.
Член 10
Дејностите кои ќе ги обавува Здружението за остварување на неговите цели се:
Дејности на други организации врз база на зачленување, неспомнати на друго
место (НКД 94.99);
Работа на спортски објекти (НКД 93.11);
Останати спортски дејности (НКД 93.19);
Останати забавни и рекреативни дејности, неспомнати на друго место (НКД 93.29);
Спортско и рекреативно образование (НКД 85.51);
Друго образование, неспомнато на друго место (НКД 85.59);
Помошни услуги во образованието (НКД 85.60);
Организација на состаноци и деловни саеми (НКД 82.30);
Издавање на книги (НКД 58.11);
Издавање на списанија и периодични публикации (НКД 58.14);
Истражување на пазарот и испитување на јавното мислење (НКД 73.20).

Член 11
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 годишна Програма за дејствување.

ЧЛЕНУВАЊЕ ВО ЗДРУЖЕНИЕТО
Член 12
Член на Здружението може да биде секој полнолетен граѓанин, државјанин на
Република Македонија и/или странец, кој доброволно ќе пристапи кон Здружението со
давање на писмена изјава, обврзувајќи се да ги застапува и брани интересите и целите на
Здружението, и да го познава и да работи во согласност со Статутот на истото.
Здружението Натура МК за своите членови води регистар на членство кој се
ажурира еднаш на 2 (две) години. Податоците од регистарот се заштитени во согласност
со прописите за заштита на личните податоци и класифицирани информации.
Секој член своеволно и според своите можности и способности прифаќа обврски
во Здружението и е должен истите да ги исполни.
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. Секој член може доброволно да истапи од
Здружението. Притоа е обврзан со самото истапување, во договор со преостанатото
членство да ги регулира своите обврски кон Здружението и да го предаде целокупниот
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имот и документацијата во сопственост на Здружението, кои дотогаш ги употребувал. Во
спротивно, спорот се регулира по судски пат.
Член 14
Здружението со овој Статут одредува и постоење на граѓани-поддржувачи и
симпатизери на работата на истото. Граѓаните поддржувачи можат преку волонтерска,
материјална, советодавна и друга помош и поддршка да се вклучат во работата на
здружението и со тоа да придонесувааат кон неговиот развој и работа.

-

Член 15
Членовите на Здружението се должни:
да го почитуваат Статутот;
да присуствуваат на состаноците на Собранието, да доставуваат податоци и
извештаи за работата на Здружението во остварувњето на целите на Здружението;
да земаат активно учество во спроведувањето на програмата и активностите на
Здружението;
доследно да ги извршуваат активностите кои ги превзеле а се предвидени со
Програмата за дејствување;
да соработуваат и да одржуваат контакти со преостанатото членство.

-

Член 16
Членството во Здружението може да престане:
по барање на членот на Здружението;
ако не го почитува и го прекршува Статутот и обврските кои произлегуваат од него;
ако дејствува против целите на Здружението;
ако врши активности кои штетно влијаат на Здружението;
доколку неговите активности не се во согласност со активностите на Здружението.

-

Одлука за престанок на членството во Здружението донесува Надзорниот Одбор на
Здружението. Предлог за исклучување на некој член се доставува до Надзорниот одбор
на Здружението од кој било друг член со образложение за исклучувањето. Надзорниот
одбор е должен да го разгледа барањето и да даде препорака на Собранието за
понатамошниот статус на членот кој бил предложен за исклучување.

ЗАСТАПУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО
Член 17
Здружението Натура МК го застапува Претседателот на Здружението.

ЈАВНОСТА ВО РАБОТАТА
Член 18
Работата на Здружението Натура МК е јавна.
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Јавноста во работењето се обезбедува со редовно известување на членовите,
другите Здруженија, НВО или пошироката јавност за работењето и активностите на
Здружението. За информирање на членовите и на пошироката јавност се користат
печатените и електронските медиуми.
Активностите и резултатите од работата на Здружението се достапни за
пошироката јавност на РМ.
Финансиското раководење на Здружението, како и деталите околу водењето на
истото и проектите за него се достапни за овластените институции во и надвор од
државата.

ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО

-

Член 19
Здружението остварува средства од:
членарина;
донации и доброволни прилози;
буџет на централната власт и единиците на локалната самоуправа;
Национални Паркови и други државни институции;
давање на услуги на други здруженија, организации и институции;
провизии од органи, организации, заедници итн.;
дејности со кои се стекнува добивка;
спонзорства;
подароци (во пари, добра, имотни права);
приходи од добивки од трговски друштва што здружението ги основало со свои
средства или други извори;
приходи од камати;
од други услуги и приходи дефинирани во програмските документи на
Здружението, во согласност со Законот и Статутот;
Горенаведените субјекти можат да бидат од Македонија или од странство.

Член 20
Користење и располагањето со средствата на Здружението добиени по основите
од претходниот член се врши на следниот начин:
- Претседателот на Здружението ги одобрува сите потребни финансиски трансакции
со печат и потпис;
- Претседателот на Здружението е овластенo лицe за работа со банковната сметка/и
на Здружението.
Надзорниот одбор во координација со Претседателот на Здружението подготвуваат
годишен финансиски план кој се усвојува на седница на Собранието.
Член 21
Здружението донесува годишен финансиски план за приходите и расходите на
Здружението на седница на Собранието.
Финансискиот план ги содржи приходите што се стекнуваат по член 19 од Статутот,
како и расходите по основ програми, тековни и очекувани проекти, трошоци за
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општествената активност, плати на вработените и материјални трошоци за работа на
Здружението.

ОРГАНИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО
Член 22
Со Здружението Натура МК управуваат органите на здружението:
1. Собрание
2. Надзорен одбор
3. Претседател
Член 23
Членовите на органите (Собрание и Надзорен одбор) може да се изјаснуваат,
гласаат, одлучуваат и потпишуваат акти без присуство, односно без одржување
седница на органот или без присуство на член на органот, а истото ќе се спроведува по
пат на електронска комуникација и електронска пошта.

Собрание на Здружението
Член 24
Собранието е највисок орган на Здружението и го сочинуваат сите полнолетни
членови на Здружението.
- Собранието се состанува по потреба, а најмалку еднаш годишно.
- Донесените одлуки на Собранието се спроведуваат од Надзорниот одбор и од
другите членови.
- Седници на Собранието свикува Претседателот на Здружението. Седници на
Собранието се свикуваат и по предлог на Надзорниот одбор на Здружението или
на 1/3 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 Надзорниот одбор или иницијаторите.
- Собранието полноважно одлучува ако се присутни повеќе од една половина од
вкупниот број претставници. Собранието одлуките ги донесува со мнозинство
гласови од присутните претставници.
- Гласањето на Собранието е јавно и секој член има право на еден глас.

-

Во надлежност на Собранието е следното:
го донесува статутот на Здружението и врши измени и дополнувања на истиот;
одлучува за промени во целите на здружението;
избира и разрешува Претседател на Здружението со двотретинско мнозинство;
избира и разрешува членови на Надзорниот одбор и на други органи кои
Здружението на граѓани смета дека треба да ги формира со просто мнозинство;
усвојува програмска ориентација за работа на Здружението операционализирано
во годишните програми за делување;
6

-

го разгледува и усвојува извештајот за работа на Надзорниот одбор помеѓу две
Собранија;
ја следи материјално-финансиската состојба на Здружението помеѓу две
Собранија;
донесува финансиски план и усвојува завршна сметка на Здружението;
донесува одлуки, заклучоци, препораки за решавање на прашања од интерес на
Здружението;
решава за формирање ограноци на Здружението;
одлучува за здружување или за разделување од друго здружение и за
зачленување во сојузи и во меѓународни организации;
констатира прием на нови членови и престанок на членувањето;
одлучува за престанок на Здружението со двотретинско мнозинство;
одлучува и за други прашања кои не се во надлежност на другите тела на
здружението;
врши други работи кои се во согласност со Статутот и со општите акти на
Здружението на граѓани.

Член 25
Изборното Собрание се свикува на секои 4 години и конституирањето на органите
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 електронска форма се доставуваат
најмалку 7 дена пред одржување на седницата.

-

Член 26
На изборното собрание се избира:
Работно претседателство од три члена;
Записничар;
Двајца оверувачи на записникот;
Органи на управување на Здружението.

Надзорен одбор
Член 27
Собранието на Здружението Натура МК од редовите на своите членови на редовни
или вонредни собранија избира Надзорен одбор.
Член 28
Надзорниот Одбор е раководен орган за надзор на Здружението во кој секој член
има еднакви права, обврски и одговорности за работењето и развој на здружението во
согласност на Статутот.
Член 29
Надзорниот одбор на Здружението брои 3 (три) члена. Одлуките се донесуваат со
двотретинско мнозинство. За донесување одлука се обврзани да гласаат сите три члена на
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Надзорниот одбор. Доколку на седница на Надзорниот одбор не се донесе одлука,
прашањето се предава на решавање од страна на Собранието.
Мандатот на членовите на Надзорниот одбор трае 4 (четири) години.
Надзорниот одбор за својата работа е одговорен пред Собранието на
Здружението.
Член 30
Претседателот на Здружението е автоматски Претседател на Надзорниот одбор и
претседавач на седниците на Надзорниот одбор.
Претседателот на Надзорниот одбор ги свикува седниците на Надзорниот одбор,
предлага дневен ред и ги раководи седниците.
Во случај на отсутност на Претседателот на Надзорниот одбор на седницата го
заменува еден од членовите на Надзорниот одбор по предлог на Претседателот.
Член 31
Надзорниот одбор се состанува и одржува седници по потреба.
Седницата на Надзорниот одбор ја свикува Претседателот.
Предлог за свикување на седница на Надзорниот одбор може да поднесе една
третина од Надзорниот одбор, мнозинството од претставниците на Собранието.
Начинот на свикување седница и работењето на Надзорниот одбор се уредува со
Деловник за работа.

-

Член 32
Надзорниот одбор ги врши следниве работи:
ги спроведува политиките, статутарните и програмските задачи на Здружението
како и одлуките и заклучоците на Собранието;
донесува и реализира годишна Програма за дејствување;
подготвува годишен финансиски план заедно со Претседателот на Здружението;
го подготвува нацрт статутот, предлага измени и дополнување на статутот и ги
подготвува другите одлуки што треба да ги донесе Собранието;
свикува седници на Собранието и подготвува информации и материјали за
седницата на Собранието;
донесува соодветни правилници за работа;
формира, именува и разрешува стручни тела и служби на здружението на граѓани и
донесува одлуки и правилници за нивната работа;
донесува одлуки за награди, пофалници и признанија;
донесува одлуки за набавка и за оттуѓување на основните средства;
донесува одлуки по приговори и жалби;
донесува одлуки за формирање постојани и привремени комисии, и ја насочува
нивната работа;
управува и одговара за управувањето со имотот на здружението;
подготвува годишен или периодичен извештај за својата работа;
констатира прием на нови членови и престанок на членување доколку за тоа биде
овластен извршниот одбор од страна на Собранието;
организира и активно учествува во организирањето на разни акции и
манифестации;
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дава согласност на Правилникот за организација и работните задачи на стручната
служба на Здружението, и врши контрола на нејзиното работење;
предлага и спроведува финансиски план и изготвува завршна сметка на
Здружението;
решава за формирање на ограноци на Здружението;
врши и други работи кои произлегуваат од потребите на Статутот на Здружението и
од Законот.

Член 33
Надзорниот Одбор за својата работа одговара пред Собранието на Здружението.
Членовите на Надзорниот 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 34
Заради извршување на статутарните и програмските задачи и Одлуки на
Собранието и Надзорниот одбор, Надзорниот одбор формира други работни тела.

Претседател за Здружението

-

-

Член 35
Обврски и права на Претседателот:
го претставува и застапува Здружението;
раководи со Здружението и донесува одлуки за персоналот, активностите,
надворешните соработници, договорите за работа, проектите, и дава предлози за
приоритетите и насоките во работата;
свикува седници на Собранието и Надзорниот одбор;
ги организира, раководи и заседава со седниците на Собранието и Надзорниот
одбор;
ги одобрува сите финансиски трансакции;
работи со банковната сметка/и на Здружението;
ја надгледува работата на персоналот и врши негова евалуација;
по налог и/или одобрување од Надзорниот Одбор, склучува договори и одобрува
поднесување на предлог проекти;
однесува извештаи за својата работа до Надзорниот Одбор;
подготвува годишен финансиски план заедно со Надзорниот одбор;
ги штити и застапува интересите на Здружението во согласност со овој Статут и со
Законот за здруженија на РМ;
работи сé друго според одлуките на Собранието и Надзорниот Одбор на
Здружението.
Член 36
Претседателот има мандат од 4 (четири) години.
Услови под кои се менува Претседателот се:
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ако не ги почитува одредбите од овој Статут и одредбите дефинирани во Законите
на РМ;
ако со својата работа директно му нанесува штета на Здружението или го
злоупотребува истото за сопствени цели;
ако не ги штити интересите на Здружението;
делува спротивно на Програмата за дејствување;

УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ ВО 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, Претседателот
во координација со Надзорниот одбор одобрува ангажирање на персонал и го одредува
неговиот начин на работа и ингеренциите.
Член 38
Членовите на Здружението можат да бидат координатори на проекти.
Член 39
Документите кои се користат од страна на персоналот за извршување на
сопствените должности и обврски се чуваат во седиштето на Здружението.
Член 40
Средствата за работа на персоналот се одредуваат со Финансиски план секоја
година, и тоа: средства за плати и надоместоци, средства за заедничка потрошувачка,
средства за материјални трошоци, средства за посебна намена за нормално извршување
на функциите и задачите.
Член 41
Со персоналот на Здружението раководи Претседателот по насоки од Надзорниот
одбор.
Персоналот одговара пред Претседателот и редовно го известува за својата работа.
Работењето на персоналот го надгледува и евалуира Претседателот на
Здружението и за резултатите од евалуацијата го известува Надзорниот одбор.

ПРЕСТАНОК НА ЗДРУЖЕНИЕТО

-

Член 42
Здружението Натура МК престанува со работа во следниве случаи:
ако за тоа се изјаснат две третини од членовите на Здружението;
ако настапат причини утврдени по член 63 од Законот за здруженија и фондации.
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Одлука за престанок на Здружението донесува Собранието со двотретинско
мнозинство.
Член 43
По престанок на работата на Здружението, имотот и другите права и приходи што
остануваат по намирувањето на обврските се префрлаат на основачите.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 44
Право на толкување на одредбите на овој статут има Собранието на Здружението,
а помеѓу две Собранија, Надзорниот одбор на Здружението.
Член 45
Измени и дополнување на овој Статут се вршат по иста постапка како и за неговото
донесување.
Член 46
Овој Статут влегува во сила од денот на неговото донесување, на ден 25.03.2018
година.

Скопје, 25.03.2018

Здружение Натура МК

Претседател
Александар Панајотов
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