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

бр. 52/2010, 135/2011 и 55/2016), Собранието на седницата одржана на 07.12.2020 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. 

Седиштето на здружението е  во Битола на ул. Влатко Миленкоски бр.22,  а се 

организира и делува на подрачјето на цела територијата на Република Северна Македонија. 

 

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 

Здружението СФЕРА Интернешнал  од  Битола има својство на правно лице со права 

обврски и одговорности кои произлегуваат од овој Статут и законските прописи. 

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  

• Давање на примарна бесплатна правна помош на граѓани од ранливи категории 

 

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. 

• 85.59 - Образование не спомнато 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  

 

V. ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА И ИНФОРМИРАЊЕ 

Член 17 

Работата на Здружение за одржлив развој СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ - Битола 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 интернет страниците: http://sferainternational.org/ и 

https://www.facebook.com/SferaInternational  

 

VI. ФИНАНСИИ НА ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ - 

БИТОЛА 

 

 Член 18 

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 19 

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 20 

Финансиската година се совпаѓа со календарската година. 

http://sferainternational.org/
https://www.facebook.com/SferaInternational


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. 

Финансискиот план ги содржи приходите кои се стекнуваат  по член 19 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. 

Финасискиот план го донесува Управниот одбор, а на предлог на Претседателот. 

Финансискиот план за секоја година се донесува на крајот од тековната календарска 

година, за наредната година. 

 

Член 21 

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 или и друго  лице овластено за тоа. 

 

Член 22 

Здружение за одржлив развој СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ - Битола може да основа 

периодични публикации заради остварување на целите и задачите. 

 

 

VII. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

Член 23 

Органи на Здружение за одржлив развој СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ - Битола  се: 

1. Собрание 

2. Претседател  

3. Управен одбор  

 

1. Собрание 

 

 



Член 24 

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. 

 Собранието избира Претседател со мандат од 4 години со право на повторен избор. 

Претседателот го застапува и претставува Здружението. 

 Собранието се состанува по потреба, а најмалку еднаш годишно. 

 

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 писмена 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. 

 

 

Член 27 

 

Собранието на Здружение за одржлив развој СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ - 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 28 

Собранието работи на седници/ состаноци. Собранието заседава најмалку еднаш во 

календарската година. 

Седници на Собрание свикува Претседателот на Собранието по сопствена 

иницијатива. 

Седници на Собранието се свикува и по предлог на Управниот 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 Управниот одбор или иницијаторите. 

Начинот на свикување на седниците на Собранието на Здружението се определува со 

Деловникот за работа на Собранието. 

 

 

Член 29 

 

Собранието на Здружението  Здружение за одржлив развој СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ - 

Битола од редовите на своите членови на редовни или вонредни собранија избира Ушравниот 

одбор. 

 

Член 30 

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 1/3 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. 

 

2. Управен одбор 

Член 31 

Управниот одбор го сочинуваат Претседавач, Заменик-претседавач, секретарот и 

најмалку два  члена.  

Претседателот има мандат од една година со право на реизбор од уште еден мандат. По 

завршување на мандатот, претседателот ја има функцијата на подпретсе  

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 дател, најдолго до периодот на ново избраниот претседател. 



 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 32 

Претседателот на Управниот одбор ги свикува седниците на Упраниот одбор, предлага 

дневен ред и ги раководи седниците. 

Во случај на отсутност на претседателот на Управниот одбор на седницата го заменува 

еден од членовите на Управниот одбор по предлог на претседателот. 

Претседателот е должен да свика седница на Управниот одбор најмалку два пати 

годишно, а по потреба повеќе пати по барање на  1/2  од членовите на Управниот одбор. 

 

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. 

 

 

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 

Претседавачот на Управниот одбор раководи со работата на Управниот одбор и е од-

говорен  за неговата работа. Претседавачот на Управниот одбор е истовремено и претседавач 

на Собранието. 

Во случај на отсуство и спреченост на Претседавачот на Управниот одбор, него го 

заменува Заменик-претседавачот. 

 

Член 36 

 За претресување на прашањата од својата надлежност, Управниот одбор образува  

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

                                        

VIII. ПРЕСТАНОК НА РАБОТАТА 

Член 37 

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 38 

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 Република Северна Македонија. 

 

 



 IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 39 

 Толкување на одредбите на овој Статут  дава Собранието  на Здружението, а помеѓу 

две Собранија, Управниот одбор  на Здружението. 

 

 

 

Член 40 

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

донесување. 

 

Член 41 

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

 

  

   Претседател на Здружение за одржлив развој  СФЕРА 

ИНТЕРНЕШНАЛ - Битола 

Милчо Дули 

_____________________________ 


