
Врз основа на член 18 од Законот за здруженија и фондации (Службен 

весник на РМ бр. 52/2010 и 135/2011), Основачкото Собрание на седницата 

одржана на 30.05.2019 година , усвои: 

 

СТАТУТ 

на 

Здружение за одржлив развој СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ  - Битола 

ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

Член 1 

Здружение за одржлив развој СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ - Битола (во 

понатамошниот текст: СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ - Битола) е Здружение на 

млади и сите останати граѓани на општина Битола заради остварување на 

дејности и активности со кои ќе се подобри информираноста на граѓаните за 

заштита на животната средина и здрав живот преку нивно директно учество во 

активностите.  

 

Член 2 

Граѓаните се здружуваат во Здружение за одржлив развој СФЕРА 

ИНТЕРНЕШНАЛ - Битола заради остварување на поширок општествен 

интерес, преку што се задоволуваат потребите од стручна и друга помош. 

 

Член 3 

Здружение за одржлив развој СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ - Битола  како 

здружение своите цели, задачи и дејности ќе ги остварува во согласност со 

односите утврдени со Уставот на Република Северна Македонија со овој 

Статут, како и со други законски норми кои регулираат материја од оваа област.  

 

 



Член 4 

Името на Здружението е Здружение за одржлив развој СФЕРА 

ИНТЕРНЕШНАЛ - Битола. Скратено име на Здружението е СФЕРА 

ИНТЕРНЕШНАЛ - Битола 

Името на англиски јазик е Association for sustainable development SFERA 

International -Bitola. Скратено име на англиски е SFERA INTERNATIONAL - 

Bitola 

                                    

Член 5 

Седиштето на Здружение за одржлив развој СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ е 

на ул. Солунска бр.151, Битола. 

 

Член 6 

Знак на Здружение за одржлив развој СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ - Битола 

е  лого претпознатливо за организации за заштита на животната средина кое во 

средината на логото се поставени бои кои кои ги отсликуваат трите основни 

материи, земја, воздух, и околу него испишано името на организацијата 

Здружение за одржлив развој – СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ Битола. 

 

 Член 7 

Здружение за одржлив развој СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ – Битола  има 

свој печат. 

Печатот на Здружение за одржлив развој СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ - 

Битола е со кружна форма и во него е впишан текст Здружение за одржлив 

развој СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ -  Битола , во долниот дел е впишано„“ 

Здружение за одржлив развој СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ - Битола, а во средината 

е логото. 

Здружение за одржлив развој СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ – Битола има и 

правоаголен штембил со следната содржина Здружение за одржлив развој 

СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ - Битола 

                             Бр. ____________ 

                                ____20____година 

                                     БИТОЛА 

 



II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Член 8 

Визија 

Визијата на Здружение за одржлив развој СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ - 

Битола е чиста, еколошка животна средина во Република Северна Македонија и 

искористување на алтернативните извори за енергија. 

 

Член 9 

Мисија 

Здружение за одржлив развој СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ - Битола преку 

неформално образование поттикнува практикување на здрав живот, грижа за 

животната средина, активно учество на младите во РСМ и волонтерство. 

 

Член 10 

Општа цел на Здружение за одржлив развој СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ - 

Битола е едуцирање на населението за заштита на животната средина, 

културното и природното наследство, со цел да се зголеми свеста на сите 

возрасни групи за значењето на здравиот живот и придобивките кои 

произлегуваат од тоа. 

 

Член 11 

Здружението, особено ги има следните цели и задачи: 

Заштита на животната средина, културното и природното наследство;  

Промовирање на одржлив развој и искористување на алтернативните 

извори на енергија; 

Промовирање на здрав живот – спорт,  здрава исхрана; 

Развивање на професионални и лидерски вештини кај младите граѓани; 



Едукација на младите во полето на кризен менаџмент (поплави, 

земјотреси, пожари, ерозија и други елементарни непогоди); 

Промоција на неформалното образование и поттикнување на креирање 

системи за подршка на млади на локално, национално и меѓународно ниво; 

Промоција на младински активизам, младинско информирање и активно 

граѓанство помеѓу младите; 

Подигнување на свеста за еднаквост, толеранција, демократија и 

запознавање  на младите со човековите права; 

Поддршка и олеснување на процесот на европеизација на Република 

Северна Македонија  

 

Член 12 

Основни вредности: 

• одговорност кон животната средина 

• екологија и рециклирање 

• одржлив развој 

• здрав живот 

• човекови и младински права 

• волонтерство 

• толеранција 

• меѓукултурен дијалог 

• демократија 

• еманципација на младите 

• активно граѓанство 

Член 13 

Методологија 

Соработка со универзитети и други образовни и културни установи, 

државни институции, меѓународни организации и други организации во земјата 

и странство; 

Истражувачка дејност во областа на дејствување; 

Одржување и организирање на тренинг курсеви, семинари, работилници, 

тркалезни маси и други форми на дебати и обуки; 



Организирање на дебати, дискусии, кампањи, промоции, и други форми 

на дејствување; 

Изготвување и издавање на публикации во печатена и електронска 

форма; 

Формирање на база на податоци, кои што може да се користат за 

остварување на целите. 

Здужението може да биде член и да отвора нови претставништва, 

подружници и основа гранки на организацијата надвор од Република Северна 

Македонија 

Здружението може да обавува и дејност според НКД, а ќе делува во 

следните области: 

94.99 - Дејности на други организации врз база на зачленување, 

неспомнати на друго место. 

 

 

III. ЧЛЕНУВАЊЕ ВО ЗДРУЖЕНИЕТО 

 

Член 14 

Член на Здружението може да биде секој граѓанин на начин и под услови 

предвидени со закон и Статут на здружението. Член на Здружението се станува 

со слободно и доброволно изразена  волја, запознавање со содржината и 

прифаќање на статутот и другите акти на Здружението и потпишување на 

пристапница. 

 

Член 15  

Членувањето во Здружението престанува со писмена изјава на членот, 

пристапница и со одлука на Управниот одбор. При престанување на членување 

на членот задолжително му се враќа неговата пристапница. 

 

IV. ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО 

Член 16 



Здружението Здружение за одржлив развој СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ - 

Битола го претставува и застапува претседателот. Работата на претседателот е 

во согласност со Законот и со сите пропишани услови на работа во Република 

Северна Македонија  

Исто така, Собранието на Здружение за одржлив развој СФЕРА 

ИНТЕРНЕШНАЛ - Битола избира и Координативно тело на Здружението, кое 

исто така ќе ги застапува интересите на истото,а воедно ќе работи во согласност 

со Законот. 

 

V. ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА И ИНФОРМИРАЊЕ 

 

 

Член 17 

Работата на Здружение за одржлив развој СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ - 

Битола е јавна. 

 

 

Член 18 

Органите на Здружение за одржлив развој СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ - 

Битола се обврзуваат да обезбедат систем на информирање на јавноста. 

Сите активности ќе се објавуваат на пригоден начин.   

 

VI. ФИНАНСИИ НА ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ СФЕРА 

ИНТЕРНЕШНАЛ - БИТОЛА 

 

 Член 19 

Здружение за одржлив развој СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ - Битола 

стекнува и прибавува финансиски средства од: донации; прилози, подароци и 

завештанија; заеми; приходи од образовна, издавачка и друга дејност; и приходи 

од инвестиции. 

 Член 20 

Средствата на Здружение за одржлив развој СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ - 

Битола се употребуваат за специфични цели, задачи и активности, во согласност 



со овој Статут и со општите акти на Здружение за одржлив развој СФЕРА 

ИНТЕРНЕШНАЛ - Битола и согласно со условите и ограничувањата на 

донаторите. 

Вишокот на приходите над расходите (добивката) остварен од 

Здружение за одржлив развој СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ - Битола не смее да 

биде дистрибуиран како таков на ниедно лице, туку мора да биде употребен 

исклучиво за остварување на целите, задачите и активностите на Здружение за 

одржлив развој СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ - Битола и за тоа одлучуваат органите 

на Здружението. 

 

Член 21 

Членовите на Собранието и на Управниот одбор и членовите на нивните 

семејства, не можат да имаат економски интерес во која и да е организација која 

му продава, издава или му добавува добра и услуги на Здружение за одржлив 

развој СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ - Битола или која е корисник на програмата на 

Здружение за одржлив развој  СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ - Битола. 

Исклучок од став 1 од овој член може да се одобри со одлука на 

Управниот одбор, со двотретинско мнозинство од вкупниот број членови, и 

треба да се објави соодветно во годишниот извештај на Здружение за одржлив 

развој СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ - Битола. 

Членовите на Советот и на Управниот одбор кои се во однос со 

организација која работи со Здружение за одржлив развој СФЕРА 

ИНТЕРНЕШНАЛ - Битола, треба да го декларираат интересот во однос на 

нивната организација и треба да бидат исклучени од релевантното одлучување. 

 

Член 22 

Финансиската година се совпаѓа со календарската година. 

Висината и начинот на распределба на средствата на Здружение за 

одржлив развој СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ - Битола се утврдуваат секоја година 

со финансискиот план, а врз основа на годишниот план за работа. 

Финасискиот план го донесува Управниот одбор, а на предлог на 

Извршниот директор. 

Финансискиот план за секоја година се донесува на крајот од тековната 

календарска година, за наредната година. 



Ако финансискиот план не се донесе во рокот предвиден со став 4 од 

овој член, финансирањето на Здружение за одржлив развој СФЕРА 

ИНТЕРНЕШНАЛ - Битола ќе се врши во висина на средствата од претходната 

година, зголемени со порастот на цените на мало во тековната година. 

 

Член 23 

Финансискиот извештај го донесува Собранието. 

Годишниот финансиски извештај ќе биде подложен на ревизија од 

независен ревизор, избран од Управниот одбор. 

Финансискиот извештај за претходната година се донесува најдоцна до 1 

јуни во тековната календарска година. 

 

Член 24 

Управниот одбор ќе управува со финансиските средства на Здружение за 

одржлив развој СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ - Битола, согласно со позитивните 

законски прописи, заради остварување на урамнотежен биланс на приходите и 

расходите. 

Финансиските акти на Здружение за одржлив развој СФЕРА 

ИНТЕРНЕШНАЛ - Битола ги потпишуваат претседателот и благајникот или и 

друго  лице овластено за тоа. 

 

Член 25 

Здружение за одржлив развој СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ - Битола може 

да основа периодични публикации заради остварување на целите и задачите. 

 

VII. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

 

1. Собрание на ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ СФЕРА 

ИНТЕРНЕШНАЛ- БИТОЛА 

Член 26 

Собранието на Здружение за одржлив развој СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ - 

Битола (во понатамошниот текст: Собрание) се сите членови на Задружението. 



Членовите на Собранието треба да бидат репрезентативни во однос на пол, 

возраст, етничко потекло, верска припадност, географско потекло, релевентни 

вештини и знаења.  

 

Член 27 

Членовите на Собранието поединечно ги избира Советот со мнозинството од 

бројот на членови во Советот кои гласале, но не помалку од една половина од 

вкупниот број членови. 

Изборите за членови на Собранието ги распишува Претседателот на 

организацијата кој е и претседавач на Управниот одбор, еден месец пред 

истекот на периодт за кој е избран постоечкиот Совет. 

Членовите на Собранието се избираат за време од 6 месеци, со право на 

повторен реизбор, но не повеќе од 3 мандати.  

 

Член 28 

 

Собранието на Здружение за одржлив развој СФЕРА - Битола: 

• го донесува, изменува и дополнува Статутот;  

• ја донесува генералната политика и стратегија;  

• донесува годишен извештај за работата и финансиски извештај и го 

прима извештајот од независниот ревизор;  

• избира членови на Управниот одбор;  

• одлучува за спојување со друга организации и за членување на 

Здружение за одржлив развој СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ - Битола во 

домашни и  меѓународни сојузи и организации;  

• врши и други работи согласно со Статутот и  со општите акти на 

Здружение за одржлив развој СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ - Битола. 

 

Член 29 

Собранието работи на седници/ состаноци. 

Собранието заседава најмалку еднаш во календарската година. 

Седниците на Советот ги свикува Претседавачот/ Претседателот на 

Управниот одбор, по сопствена иницијатива или по барање на Управниот одбор, 

или по барање на 1/3 од Собранието на Здружението. 



Ако Претседавачот на Управниот одбор во рок од 30 дена од денот на 

дадениот предлог не свика седница, седницата ја свикува Управниот одбор или 

иницијаторите. 

Советот донесува Деловник, со мнозинството гласови од вкупниот број 

членови. 

 

 

Член 30 

Собранието има кворум ако се присутни мнозинството од вкупниот број 

членови.  

Собранието одлучува со мнозинство гласови од присутните членови, 

иако со овој Статут не е предвидено посебно мнозинство. 

 

2. Управен одбор 

 

Член 31 

Управниот одбор го сочинуваат Претседавач, Заменик-претседавач, 

секретарот и најмалку четири члена.  

Функцијата на Претседател на здружението може да ја извршува и 

младинец - малолетно лице, а функцијата на благајник, кој е и еден од 

потписниците на сметката, полнолетно лице. 

Претседателот има мандат од една година со право на реизбор од уште 

еден мандат. По завршување на мандатот, претседателот ја има функцијата на 

подпретседател, најдолго до периодот на ново избраниот претседател. 

Функцијата на секретарот го следи мандатот на претседателот. 

Благајникот се избира/реизбира врз основа на неговата ефикасност и 

отчетност. 

Бројот на членови на Управниот одбор го утврдува Советот. 

Членовите на Управниот одбор не мора да бидат членови на Собранието. 

        

 



Член 32 

Членовите на Управниот одбор мора да ги претставуваат различните 

интереси застапени во Собранието. 

 

Член 33 

Членовите на Управниот одбор поединечно ги избира Собранието, со 

мнозинството од бројот на членови  во Собранието кои гласале, но не помалку 

од една третина од вкупниот број членови. 

Кандидат за член на Управниот одбор можат да предложат најмалку два 

члена на Собранието. 

Мандатот на Управниот одбор  е 12 месеци, со право на уште еден реизбор. 

 

Член 34  

Управниот одбор на Здружение за одржлив развој СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ - 

Битола: 

• донесува перспективни и годишни програми и планови за работа;  

• донесува финансиски план;  

• усвојува годишна сметка;  

• носи мерки за обезбедување на ефективно и рационално извршување на 

програмата;  

• одлучува за средствата на Здружение за одржлив развој СФЕРА 

ИНТЕРНЕШНАЛ - Битола во рамките на финансискиот план;  

• одлучува за воспоставување на награди и признанија;  

• донесува акти со кои се уредува работата на Извршната канцеларија;  

• именува Извршен директор;  

• основа трговски друштва и други правни лица;  

• врши други работи во согласност со овој Статут и со општите акти на 

Здружение за одржлив развој СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ - Битола. 

 

Член 35 

Управниот одбор работи и одлучува на седници. 

Седниците на Управниот одбор ги свикува Претседавачот на Управниот 

одбор, по сопствена иницијатива или по барање на два члена на Управниот 



одбор, или по барање на пет члена на Советот, или по барање на Извршниот 

директор на Извршната канцеларија. 

За одлучување е потребно присуство на мнозинство од членовите во 

Управниот одбор. 

Управниот одбор одлучува со мнозинство гласови од присутните 

членови на Управниот одбор. 

 

Член 36 

Претседавачот на Управниот одбор раководи со работата на Управниот 

одбор и е одговорен  за неговата работа. Претседавачот на Управниот одбор е 

истовремено и претседавач на Советот. 

Во случај на отсуство и спреченост на Претседавачот на Управниот 

одбор, него го заменува Заменик-претседавачот. 

 

Член 37 

 За претресување на прашањата од својата надлежност, Управниот одбор 

образува  комисии и други работни тела, кои се формираат како постојани или 

како привремени.  

 

3. Права и одговорности на членовите на Советот и Управниот одбор 

 

Член 38 

Членовите на Советот и на Управниот одбор во секое време треба да ги 

имаат  целите и интересите на Здружение за одржлив развој СФЕРА 

ИНТЕРНЕШНАЛ - Битола над поединечните или посебните цели на која и да е 

друга страна. 

Членовите на Советот и на Управниот одбор имаат право и должност да 

учествуваат во работата на Советот и на Управниот одбор, да даваат 

иницијатива за подготвување општи акти и да учествуваат во вршењето на 

други надлежности на Советот и на Управниот одбор, во согласност со 

деловниците за работа и со заклучоците на Советот и на Управниот одбор.  



Член 39 

Управниот одбор и секој негов член и членовите на Советот одговараат 

за својата работа пред Советот. 

Членовите на Советот и на Управниот одбор  се одговорни за 

остварување на целите и задачите на Здружение за одржлив развој СФЕРА 

ИНТЕРНЕШНАЛ - Битола. 

Членовите на Советот и на Управниот одбор се одговорни за штета 

предизвикана од нивното работење или поради запоставување на работата. 

 

Член 40 

Собранието може да му изгласа недоверба на Управниот одбор или на 

негов член или на член на Советот. Недоверба може да се изгласа во случај на 

неисполнување на правата и обврските согласно со Статутот и општите акти, а 

посебно, но не исклучиво за: кршење на одредбите на Статутот, отстапување од 

утврдената долгорочна политика и стратегија на Здружение за одржлив развој 

СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ - Битола и неможност за одржување  на седница на 

Управниот одбор во период од шест календарски месеци поради немање 

кворум. 

 

Член 41 

Претседавачот на Управниот одбор може да предложи разрешување на 

член на Советот и на Управниот одбор. Разрешување на член на Советот и на 

Управниот одбор може да биде предложено поради неприсуство од 

неоправдани причини на најмалку три последователни седници на Советот или 

Управниот одбор или поради претставување на Здружение за одржлив развој 

СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ - Битола кое не е во согласност со улогата и 

идентитетот на Здружение за одржлив развој СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ - 

Битола или поради постапување во спротивност со одредбите на овој Статут. 

 

Член 42 

Член на Советот и на Управниот одбор може да поднесе оставка.  

 

 



Член 43 

Членовите на Советот и на Управниот одбор, како и на другите тела на 

Здружение за одржлив развој СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ - Битола, можат да 

примаат паричен надоместок за трошоци и изгубен приход настанати поради 

учество во работата на Советот и на Управниот одбор и на другите органи на 

Здружение за одржлив развој СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ - Битола. 

Паричниот надомест се уредува со одлука на Советот.  

 

VIII. Извршна канцеларија 

 

Член 44 

Извршната канцеларија ја сочинуваат Извршен директор и потребниот број 

на персонал. 

Извршниот директор го избира персоналот раководејќи се од 

принципите на ефикасност, компетентност, интегритет и афирмативност. 

Организацијата и работата на Извршната канцеларија се уредува со акти 

што ги донесува Управниот одбор. 

 

Член 42 

Извршната канцеларија ги врши раководните, како и стручните и админи-

стративните работи, односно ги води дневните работи, ги сервисира органите на 

Здружение за одржлив развој СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ - Битола и ја админи-

стрира политиката и програмите одобрени од нив. 

 

Извршната канцеларија: 

• ги следи и анализира економските и општествените трендови и 

проблеми;  

• подготвува седници на Советот и на Управниот одбор на Здружение за 

одржлив развој  СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ - Битола и соодветни матери-

јали;  

• ги раководи и ги координира сите планирани активности на Здружение 

за одржлив развој СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ - Битола, во рамките утвр-

дени со годишниот план за работа и со финансискиот план;  



• подготвува среднорочни и годишни планови за работа и финансиски 

планови;  

• раководи со финансиските средства за обезбедување на максимална 

повратност, мобилизира нови фондови, преговара и склучува договори 

со донатори и со други финансиери;  

• извршува канцелариски работи, ја чува архивата и води сметководство;  

• поднесува извештаи за работата  и финансиски извештаи;  

• идентификува нови корисници, врши оценка на пријавите за проекти, 

подготвува документација и се грижи за спроведувањето на 

програмските активности, врши нивно набљудување и оценување;  

• Одржува односи со јавноста. 

 

Член 46 

Извршниот директор е именуван од Управниот одбор.  

Извршниот директор е одговорен пред Управниот одбор. 

Мандатот на Извршниот директор е четири години, со право на повторен 

избор. 

 

 

Член 47 

Извршниот директор е главен административен службеник. Тој е и 

секретар на Советот и на Управниот одбор. Извршниот директор учествува во 

работата на Советот и на Управниот одбор без право на глас. 

Извршниот директор го води и раководи со работниот процес на  

Здружение за одржлив развој СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ - Битола. 

Извршниот директор ги следи и ги анализира состојбите и проблемите во 

дејноста на Здружение за одржлив развој СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ - Битола; 

дава прогнози и предвидувања за идни услови, проблеми и можности;  комуни-

цира и соработува со други организации. 

Извршниот директор се грижи за стратешкото планирање и изготвува 

перспективни, годишни и периодични програми и планови за работа и 

финансиски планови. Одговорен е за извршување на програмата и на планот за 

работа и  на финансискиот план и поднесува периодични и годишни извештаи 

за работа и финансиски извештај до Советот на Здружение за одржлив развој 

СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ - Битола, преку Управниот одбор. 



Извршниот директор раководи со Извршната канцеларија, ја планира, 

организира и спроведува работата на Извршната канцеларија; воспоставува 

соодветни процедури за работа на Здружение за одржлив развој СФЕРА 

ИНТЕРНЕШНАЛ - Битола; воспоставува показатели за работни достигнувања и 

ги оценува и корегира работните достигнувања. 

Извршниот директор го застапува Здружение за одржлив развој СФЕРА - 

ИНТЕРНЕШНАЛ Битола во правниот промет со трети лица, одговорен е за 

законитоста во работењето на Здружение за одржлив развој СФЕРА 

ИНТЕРНЕШНАЛ - Битола и за правилна примена на Статутот и на општите 

акти на Здружение за одржлив развој СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ - Битола. 

Извршниот директор врши и други работи во негова надлежност во 

склад со Законот, Статутот и општите акти на Здружение за одржлив развој 

СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ - Битола. 

   

IX. АКТИ НА КЛУБОТ 

 

Член 47 

Здружение за одржлив развој СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ - Битола 

донесува статут, правилници, деловници, одлуки, решенија и други акти. 

Со правилниците и одлуките се регулираат прашањата за кои со законот 

или со овој Статут е предвидено да се регулираат со општи акти. 

 

Член 49 

Собранието го донесува, го изменува и го дополнува Статутот. 

Предлог за измени и дополнувања на Статутот можат да поднесат 

најмалку пет члена на Собранието или на Управниот одбор. 

Предлогот го разгледува Управниот одбор и, заедно со своето мислење, 

го доставува до сите членови на Собранието, петнаесет дена пред одржувањето 

на седницата на Собранието. 

Собранието го донесува Статутот со двотретинско мнозинство од 

вкупниот број членови. 

 



Член 50 

Општите акти на Здружение за одржлив развој СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ 

- Битола ги потпишува Претседавачот на Управниот одбор или лице овластено 

за тоа. 

 

X. ОДНОСИ СО ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 51 

Здружение за одржлив развој СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ - Битола може да 

соработува со други организации чии интереси и активности се во согласност со 

целите и задачите на Здружение за одржлив развој СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ - 

Битола. 

Соработката од став 1 од овој член вклучува и застапеност во Советот на 

Здружение за одржлив развој СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ - Битола преку 

советодавен статус. 

Советодавниот статус може да биде од прва и од втора категорија. 

Организациите со советодавен статус имаат права и одговорности во 

согласност со овој Статут и со актите на Здружение за одржлив развој СФЕРА 

ИНТЕРНЕШНАЛ - Битола. 

 

Член 52 

Организација може да добие советодавен статус во Здружение за одржлив 

развој СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ - Битола ако е: 

• регистрирана според соодветниот закон (за здруженија на граѓани и 

фондации);  

• организација која работи на унапредување на општествените интереси 

или на решавање на одредени општествени проблеми во еден или повеќе 

сектори од интерес за Здружение за одржлив развој СФЕРА 

ИНТЕРНЕШНАЛ - Битола. 

Советодавен статус од прва категорија може да добие организација која е 

активна на национално ниво (чадор-организации) или на регионално ниво 

(операции/активности во најмалку десет општини) и која има ниво на 

активности што игра значителна улога во секторот. 



Советодавен статус од втора категорија може да добие организација која е 

активна на локално ниво и која има ниво на активности што игра значителна 

улога на локално ниво. 

Советодавниот статус го одобрува Советот на Здружение за одржлив развој 

СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ - Битола, со мнозинство гласови од вкупниот број 

членови,  на предлог на Управниот одбор. 

 

Член 53 

Советодавниот статус престанува доколку организацијата престане да ги 

исполнува условите од одредбите на овој Статут, за што одлука донесува 

Советот со мнозинство гласови од вкупниот број членови. 

Организацијата може да поднесе писмено барање за престанок на 

советодавниот статус. Статусот престанува во рок од осум дена од приемот на 

барањето. 

 

Член 54 

Здружение за одржлив развој СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ - Битола води 

евиденција на организациите со советодавен статус. 

 

XI. СТАТУС НА ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ СФЕРА 

ИНТЕРНЕШНАЛ - БИТОЛА 

 

Член 55 

Здружение за одржлив развој СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ - Битола има 

статус на правно лице, со права, обврски и одговорности утврдени со закон и со 

овој Статут.  

                                       

XII. ПРЕСТАНОК НА РАБОТАТА 

 

Член 56 



Здружение за одржлив развој СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ - Битола 

престанува со својата работа, ако за тоа одлучи Советот со двотретинско 

мнозинство од вкупниот број членови на две последователни седници, од кои 

втората ќе се одржи во рок од една до две години од првата. 

Здружение за одржлив развој СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ - Битола 

престанува со работа  и во согласност со позитивните законски прописи. 

Член 57 

Во случај на престанок на работата на Здружение за одржлив развој 

СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ - Битола, со имотот и со средствата што остануваат 

по намирувањето на обврските, располага Феликс Битола. 

 XIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 58 

Општите акти на Здружение за одржлив развој СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ 

- Битола ќе се усогласат со овој Статут во рок од една година од денот на 

неговото објавувањето. 

 

Член 59 

Овој Статут влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето. 

 

 XIV. МЕТОДИ 

 

Член 60  

Здружение за одржлив развој СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ - Битола ги 

остварува програмските активности преку: реализирање на развојни 

иницијативи/проекти, обуки и совети, информации и застапување. 

Здружение за одржлив развој СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ - Битола 

обезбедува и пренесува знаење преку курсеви, советувања, практична работа и 

друго. 



Здружение за одржлив развој СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ - Битола 

обезбедува информации за јавноста (домашната и светската) и за целните групи 

за обезбедување на прегледност и одговорност, за обезбедување на средства, 

дома и во странство, за поддршка на развојните иницијативи, за градење на 

свеста и за развојно образование. 

Член 61 

Здружение за одржлив развој СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ - Битола има 

сопствена структура што ќе подготвува иницијативи во областа на одржлив 

развој, градење на свеста и основна помош, ќе ги мобилизира потребните 

ресурси за таквите иницијативи, ќе ги реализира истите и ќе соработува со 

други организации во нивната реализација.  

 

Член 62 

Здружение за одржлив развој СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ - Битола 

дејствува на територијата на Општина Битола. 

 

Член 63 

Статутот на Здружение за одржлив развој СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ - 

Битола подложува на измени и дополнувања, таквите одлуки се носат на 

собрание еднаш годишно, но можат да се ревидираат и на секој шест месеци. 

 

 

   Претседател на Здружение за одржлив 

развој  СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ - Битола 

Милчо Дули 

 

 


