
 

Статут на здружение 

 
Здружение:  

Humanitarna Organizacija Centar Zupa 

 

1. Име и седиште:  

Под името Humanitarna Organizacija Centar Zupa  со седиште во 5076 Bozen постои 

едно непрофитно корисно за заедницата здружение во смисла на ЗГБ Член 60 

фф. Здружението е религиозно и политични неутрално.  

 

2. Цел:  

Целта на здружението е унапредувањето на грижата за самите себе и општа 

хуманитарна помош со посредство на финансиски и други средства на пр. 

Членарина, претежно за вдовици со деца во Центар Жупа во Северна Македонија.   

Плаќање на трошоци за лечење и операции, помагање на луѓе кои што се во 

неволја.  

Училишно образование (необразба) на пр. Универзитетско образование на 

сиромашни семејства. Неопходност и предност ќе имаат семејства на членови на 

здружението.  

 

3. Средства:  

Здружението своите цели ќе ги постигне особено преку: 

- Проекти од интерес на целите на здружението  

- Организирање на манифестации 

- Соработка со други институции, стручни лица, власти итн.    

Финансиските средства се состојат од:  

- Годишни придонеси на членовите од 120,- Chf по човек. 

- Придонеси од власти, покровители 

- Придонеси од собири, манифестации и други активности  

- Наследства, завештанија и подароци  

- Средства од спонзори 

- Предвидено е во касата на здружението како резерва за итни случаи секогаш 

да има сума од  10´000.- ШФР.   

 

4. Членарина:   

Членови на здружението можат да бидат физички лица (индивидуални членови) 

како и правни лица и здруженија (колективни членови), се додека нивните статури 

и цели не се спротивни на целите на нашето здружение одредени во Член 2. Дали 

ќе биде прифатено барањето за прием одлучува одборот.  

Барањето за прием треба да биде упатено до Претседателот на Одборот. 

Здруженијата и правните лица покрај барањето треба да ги приложат и нивните 

статути.  

Членарината на годишно ниво ја утврдува Собранието на членови.  

Членовите немаат должност и барања поврзани со имотот.  



Доколку некој член штети на интересите на здружението или го попречува 

функционирањето на здружението, може да биде исклучен од страна на Одборот. 

Одлуката за исклучување на член бара согласност или мнозинство од најмалку 

две третини од членовите на одборот.  

Членовите кои што и покрај опомената нема да го платат годишниот придонес, 

може да бидат исклучени од Одборот.  

 

5. Права и должности на членовите: 

Секој од членовите на собранието има право на глас и право на избор. 

Истапувањето од друштвото може да се случи само на крајот на календарската 

година, и за тоа треба да се извести Одборот до 31 Декември. Членарината за 

година која е наполу прекината сепак треба да се плати во целост.  

 

6. Прекин на членството: 

Членството прекинува: 

- Кај физички лица со писмена исписница, исклучување и смрт. 

- Кај здруженија или правни лица со писмена исписница, исклучување и 

разрешување.  

 

7. Органи на здружението: 

Органи на здружението се: 

a) Собранието на членови 

b) Одборот 

c) Службата за ревизија (не е задолжително)  

 

8. Собрание на членови:  

Највисок орган на здружението е Собранието на членови. Редовното Собрание на 

членови се одржува на годишно ниво и треба да се најави најдоцна три недели 

претходно. Заедно со поканата ќе ги добиете и барањата на Одборот и агендата. 

Барањата на членовите на Собранието на Членови треба да се поднесат десет 

дена пред одржувањето на собранието и тоа до Одборот. Заседавањето со 

Собранието на Членови е доверено на Претседателот или доколку тој е спречен 

да присуствува, на еден од членовите на Одборот. На заседанието треба да се 

води записник.  

Собранието на членовите:  

a) Го одобрува записникот од последното Собрание на членови  

b) Го прифаќа/ усвојува годишниот извештај, ја одобрува завршната сметка и го 

ослободува Одборот од работите наведени во годишниот извештај.  

c) Ги изменува и одобрува Статутите и одлучува за распуштање на здружението  

d) Носи одлуки за понатамошните деловни потфати, кои што се доставуваат на 

Одборот.  

e) Го одобрува годишниот буџет  

f) До утврдува износот на членарината  

g) Го избира Одборот, Претседателот и Службата за ревизија  

h) Одлучува за жалби поднесени против одбиен прием или исклучок од Здружението  

i) Собранието на Членови одлучува за барања од страна на Одборот, членовите 

и Службата за Ревизија.  

 



9. Одбор: 

Одборот се состои од најмалку три члена и се избира на секои три години. Можен 

е реизбор. Доколку некој член го напушти Одборот за време на неговиот мандат, 

на следното Собрание на Членови има повторно бирање. Исто така во меѓувреме 

може да се прими нов член.  

Со исклучок на Претседателот, Одборот сам се конституира.  

Правото на потпис се состои од три потписи и тоа од Претседателот, членот на 

одборот надлежен за финансиски прашања и уште еден член на Одборот.  

Одборот го застапува здружението надвор и се грижи за подготовка и свикување 

на Собранието на Членови, управува со имотот на Здружението и се занимава со 

деловните работи кои што не мора да бидат наведени на Собранието на Членови. 

Одборот раководи со тековните деловни потфати во согласност со законите и 

статутот. Одборот работи чесно, при итни случаи Одборот може да носи одлуки, 

кои што вообичаено се во надлежност на Собранието на Членови. Таквите одлуки 

треба да се приложат за одобрување на следното Собрание на Членови. 

Собранието на Членови за своите активности приложува писмен извештај. 

Одлуките се донесуваат со просто мнозинство на Одборот.  

Во однос на распределбата на гласови, Претседателот има двоен глас.  

Финансиските трошоци кои што настануваат непосредно поради администрација/ 

управување, трансфер на пари или патнички и репрезентативни активности и се 

во согласност со целите на здружението наведени во Член 2, ќе се плаќаат од 

приливите во здружението.  

 

10.  Оддели: 

Одборот ги има следните оддели: 

a) Претседателство  

b) Служба за финансии  

c) Оддел за статистика / Членска управа  

d) Маркетинг & Спонзорирање  

 

11. Место за ревизија:  

Доколку два од следните критериуми се пречекорат во две последователни деловни 

години, тогаш здружението мора уредно да го даде на проверка книговодството, во 

согласност со ЗГБ, на една од Службите за ревизија одбрани од страна на Собранието 

на Членови: 

a) Доколку сумата во годишните биланси изнесува 10 милиони франци  

b) Доколку има приход од 20 милиони франци  

c) Доколку има 50 работни позиции со полно работно време како годишен просек  

Доколку не се исполнети постоечките критериуми, тогаш може да се избере 

Служба за ревизија само на барање на член на здружението, која што го испитува 

книговодството, но само во ограничена мерка. Доколку постоечките критериуми не 

се исполнети, и доколку сите членови на здружението се согласни тогаш не мора 

да се избере Служба за ревизија.  

 

12. Завршна сметка:  

Деловната година почнува на 01 Јануари и завршува на 31 Декември секоја 

година.   

 



13. Орган на здружението:  

Соопштенијата до членовите се проследуваат по пошта или електронски.  

 

14. Одговорност:  

За долговите на Здружението гарантира/ одговара исклучиво имотот на 

здружението. Секоја лична одговорност на Одборот и на членовите на 

здружението е исклучена.  

 

15. Распуштање на Здружението:  

Одлука за распуштање на здружението може да се донесе само на за тоа посебно 

свикано Собрание на Членовите и тоа со три- четвртинско мнозинство од 

присутните. Средствата кои што ќе останат после разрешувањето на здружението 

треба да се наменат за ослободена од данок институција, со седиште во 

Швајцарија. Собранието на Членови одредува кои институции ќе имаат право на 

приноси од ликвидацијата. Поделба на средствата помеѓу членовите на 

здружението е исклучена.  

 

16. Правосилност:  

На Собранието на Членовите од 18 Јануари 2020 се усвоени овие 

статути/функции и тие веднаш стапуваат на сила.  

 

 

Одбор и претседател:  

 

 

Претседател,  

Рахмановски Љуми 

 

Заменик Претседател:     Лице за Финансии: 

Ибраим Мухамед      Шефко Ај 

 

Маркетинг поддршка:       Управа на Членови.  

Агуш Азби       Сефединовски Зија 

   

 

  

 

  

 


