Врз основа на член 18, член 23 и член 104 од Законот за здруженија и фондации
(Службен весник бр.52/2010, 135/2011 и 55/2016), основачкото Собранието на
‘Здружението на граѓани за социјален и економски развој ИН ВИВО Скопје’, со
седиште на бул.Видое Смилевски Бато 83/4-2 во Скопје, на седницата одржана на
ден 06. Август, 2018 година го донесе следниот:

СТАТУТ
на
‘Здружението на граѓани за социјален и економски развој ИН ВИВО Скопје’

ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со Статутот се уредуваат прашањата поврзани со основањето и работењето
на ‘Здружението на граѓани за социјален и економски развој ИН ВИВО Скопје’
(во натамошниот текст: Здружението).
Со овој Статут особено се уредуваат:
- називот и седиштето на Здружението;
- печатот, штембилот, логото и слоганот на Здружението;
- начелата на Здружението;
- целите и задачите на Здружението;
- условите и начинот на заќленување во Здружението;
- правата, обврските и одговорности на членовите на Здружението;
- органите на здружението;
- претставувањето и застапувањето на Здружението;
- средствата на здружението, начин на стекнување и располагање;
- престанокот на работењето на Здружението;
- располагањето со имотот во случај на престанок на работењето;
- измени и дополнувања на Статутот на Здружението; и
- завршните одредби (време на дејствување).
Член 2
Со Статутот можат да се уредат и други прашања од важност за работата на
Здружението, во согласност со и одредбите од овој Статут.
НАЗИВ И СЕДИШТЕ
Член 3
Назив на Здружението е:
‘Здружение на граѓани за социјален и економски развој ИН ВИВО Скопје’.
Скратен назив на Здружението е: ИН ВИВО.
Скратен назив на Здружението на англиски, односно латински јазик е: IN VIVO.
Седиштето на Здружението е на бул. Видое Смилевски Бато 83/4-2, Скопје.
Здружението се организира и делува на целата територија на Република
Македонија. За потребите на одредени проекти, активностите може да бидат
проширени и надвор од границите на Република Македонија.

ПЕЧАТ, ШТЕМБИЛ, АМБЛЕМ И СЛОГАН
Член 4
Здружението е правно лице.
Здружението има амблем, кој го содржи скратеното име на здружението
напишано со латинични букви.
Амблемот ќе биде резервиран за употреба од и во корист на членовите на
здружението (по потреба).
Амблемот на Здружението е стилизиран цртеж на човечки дланки, кои прожаат
поддршка и заштита на машка и женска фигура.
Дополнително, при користење на амблемот (може да) се користат и
стилизирани цртежи кои укажуваат и поттикнуваат на:
- доживотно учење и доедукација;
- експериментирање со стекнатите знаења;
- проучување на податоците и причините за остварени резултати, но и
идните трендови и очекувани остварувања;
- активност и одважност за донесување одлуки;
- сервис и поддршка на клиентите и соработниците;
- тимски, победнички став.
Слоганите на Здружението гласат „Направи добро, на правилен начин“ и
„Правиме добро, на правилен начин“.
Слоганите на Здружението на англиски јазик гласат: “Do good, do it right“ и, “We
do good, we do it right“.
Секој од членовите има право да го носи и прикажува амблемот за време на
своето членство, а тоа право се губи со престанокот на членството.
Здружението има свој печат и штембил.
Печатот е тркалезен и го содржи називот на Здружението.
Штембилот на Здружението е правоаголен и на него е испишан називот на
Здружението.
.
НАЧЕЛА НА ЗДРУЖЕНИЕТО
Член 5
Здружението е невладина, непартиска и непрофитна организација формирана
со слободно здружување на граѓани, заради остварување на своите интереси.
Во фокусот на активностите на здружението би биле активности со кои ќе се
подигне свеста кај јавноста за социјалните и економските предизвици со кои
нашето општество се соочува, но и ќе се развиваат решенија кои би помогнале
за намалување и надминување на спомнатите предизвици.
Член 6
Здружението може да врши дејности со кои може да стекне добивка, ако
дејноста е поврзана со целите утврдени со статутот.

Ако во текот на своето работењето Здружението оствари добивка, истата ќе
биде употребена за остварување на целите утврдени со Статутот.
Член 7
ИН ВИВО како Здружение на граѓани своите цели, дејности и активности ќе ги
остварува во согласност со Уставот на Република Македонија, законите кои ја
регулираат материјата од оваа област и овој Статут.
Во рамките на Здружението се забранува политичко и верско организирање.
Член 8
Работата на Здружението е јавна. Јавноста при работата се остварува преку
транспарентно објавување на Статутот и другите акти на Здружението, како и
информации за тековните и планираните активности.
Овие материјали ќе бидат објавувани средствата за јавно информирање или
на друг начин со кој истите би биле достапни до јавноста, како за членовите,
така и за заинтересираните за работата на Здружението.
Здружението има веб страна, преку која ќе се обезбеди јавност во работењето.
Здружението е должно годишниот извештај за работа и финансиски извештај,
кои се усвоени на Собрание, да ги објави на веб-страната односно на
соодветен начин да ги направи достапни до јавноста, најдоцна до 30 Април за
претходната година.
Здружението обезбедува јавност во своето работење и преку:
- Достапност до извештаите од одржаните седници на органите и
телата на Здружението за сите заинтересирани членови на
Здружението
- На други начини кои би биле одобрени со одлука на Собранието на
Здружението.
Член 9
Здружението на соодветен начин ги искажува и промовира своите ставови и
мислења за прашања кои се или може да се однесуваат на утврдените цели и
задачи на Здружението. Исто така, Здружението може да поведува
иницијативи, со кои би се градело јавното мислење, но и да учествува во
креирањето на политиките на соодветните организации и институции.
Член 10
Здружението може да врши дејности со кои може да стекне добивка, ако
дејноста е поврзана со целите утврдени со Статутот.
Ако во текот на работењето Здружението оствари добивка, таа ќе биде
употребена за понатамошно остварување на целите утврдени со Статутот.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО
Член 11
Целта на Здружението е да се подобрат условите за живеење, учење и работа
во Република Македонија, преку:
-

-

развој и представување на програми за соодветно неформално
образование, кои би биле соодветно прилагодени кон потребите на
пазарот на труд,
одржлива (ре)социјализација на маргинализираните и социјално
ранливите групи граѓани,
афирмација на Република Македонија како потенцијална туристичка и
бизнис дестинација.

ЗАЧЛЕНУВАЊЕ ВО ЗДРУЖЕНИЕТО
Член 12
Член на Здружението може да биде секој кој се докажал во средината во која
учи или работи, кој ги прифаќа Статутот и Програмата на Здружението и кој
доброволно пристапува кон Здружението.
Зачленувањето во Здружението се врши со добивање на пристапница, која при
исклучување или престанок на членувањето во Здружението задолжително се
враќа.
Здружението за своите членови води регистар на членството, кој постојано се
ажурира.
Член 13
Секој член на Здружението ги има следните права, должности и одговорности:
• активно да учествува во работата на Здружението, односно во
креирањето и остварувањето на целите, задачите и програмата на
Здружението, како и активностите кои произлегуваат од нив;
• избира и може да биде избиран во органите на Здружението;
• редовно да се информира за преземените и планирани активности на
Здружението од страна на неговите органи;
• да присуствува на состаноците;
• редовно да плаќа членарина;
• остварува и други права, должности и одговорности што произлегуваат
од овој Статут.
Ниту еден член на организацијата не смее да го користи своето членство како
начин за реализација на политички интереси.
Секој член за својата работа одговара пред соодветните органи и тела на
Здружението.

Член 14
Членството во Здружението е поделено во две категории и тоа:
• Членови - за член се смета секој што редовно ја уплаќа членарината и
активно учествува во работата на Здружението
• Активисти без право на глас
➢ Подржувачи
➢ Корисници на услуги
➢ Волонтери
➢ Почесни членови
➢ Стручни лица - лицата вработени во јавни служби, образовни,
научни, културни, стопански и други институции кои соработуваат
и го поддржуваат работењето и активностите на Здружението
Член 15
Членството во Здружението престанува по сопствено барање или со
исклучување.
Основи за исклучување од Здружението се:
1. доколку членот не ја уплати годишната членарина во одредениот рок;
2. ако членот неоправдано изостанува од состаноците и активностите
на Здружението;
3. во случај на непочитување на останатите членови во Здружението;
4. доколку членот ги прекрши одредбите на Статутот и останатите акти
на Здружението;
Член 16
Права и обврски на членовите на Здружението се:
- Активно учество во работата на Здружението, да ги избираат
органите и телата на Здружението,.;
- Да покренуваат иницијативи, предлози заради остварување на
целите и задачите на Здружението;
- Да се придржуваат од овој Статут и актите на органите и телата на
Здружението;
- Да дејствуваат во интерес на Здружението и во правец на
зголемувањето на неговиот углед;
- Да учествуваат во активностите кои се договорени со органите и
телата на Здружението, а кои се во согласност со неговиот Статут и
важечките законски норми во Република Македонија
Член 17
Позицијата на членовите на Здружението се утврдува врз основа на
превземените обврски и надлежности во согласност со овој Статут.

ОРГАНИЗАЦИСКА ПОСТАВЕНОСТ НА ЗДРУЖЕНИЕТО
Член 18
Организацијата на Здружението ќе се заснова на:
1. Собрание на Здружението;
2. Одбор на Здружението;
3. Извршен директор на Здружението.
СОБРАНИЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО
Член 19
Организацијата и работата на Собранието се уредува со овој Статут.

На седниците на Собранието на Здружението, можат да присуствуваат сите
членови на Здружението.
Собранието се состанува по потреба, а најмалку еднаш годишно.
Член 20
Седници на Собранието ги свикува Извршниот директор на Здружението.
Доколку Извршниот директор на го свика навремено Собранието истото може
да го свикаат останатите членовите на Одборот на Здружението Свикување на
седниците на Собранието на Здружението се врши со доставување на покана
до членовите на Здружението.
Во поканата задолжително се наведени времето и местото на одржување на
Собранието, дневниот ред за кој ќе се одлучува на Собранието како и
известување за достапноста на материјалите по точките на дневниот ред.
Член 21
Собранието работи на седници со кои претседава Претседавач на Собранието.
Собранието полноважно работи ако се присутни повеќе од една половина од
вкупниот број членови.
Собранието по правило одлуките ги донесува со мнозинство гласови од
присутните членови.
Секој член на Здружението има право на еден (1) глас.
На Собранието по правило се одлучува со јавно гласање, освен ако со
мнозинство гласови од присутните членови не се одлучи гласањето да се врши
тајно.
За работата на Собранието се води записник што го потпишуваат
Претседавачот на седницата, записничар и еден заверувач на записникот.

Член 22
Собранието одлучува за:
• измена на Статутот на Здружението;,
• одобрување на годишната сметка и финансиските извештаи на
Здружението;
• избор и разрешување на членови на Одборот на Здружението;
• донесува повеќегодишна стратегија за работа и детална годишна
програма на активности;
• усвојува годишен извештај за работењето на Здружението;
• одлучува за здружување и разделување од друго здружение и за
зачленување во сојузи и меѓународни организации;
• одлучува за именување на почесни членови на Здржението;
• одлучува за престанок на Здружението со двотретинско мнозинство;
• врши и други работи кои произлегуваат од Статутот и законите.
ОДБОР НА ЗДРУЖЕНИЕТО
Член 23
Одборот на Здружението (во натамошниот текст: Одборот) е составен од 3
(три) члена.
Мандатот на членовите на Одборот се определува со Одлуката за
назначување од страна на Собранието и не може да биде подолг од 4 (четири
години) со можност за реизбор.
За член на Одборот може да биде избран секој член на Здружението, како и
надворешни лица кои со своето знаење и искуство ќе придонесат кон
квалитетно остварување на целите и задачите на Здружението.
Избраните членови на Одборот од своите редови на првата седница избираат
Претседател на Одборот.
Избраните членови на Одборот од своите редови на првата седница избираат
извршен член на Одборот.
Извршниот член на Одборот носи назив Извршен директор.
Претседателот на Одборот не смее да биде и Извршен директор.
Член 24
Одборот полноважно работи и одлучува на седници на Одборот.
Седниците на Одборот се одржуваат според потреба а најмалку 4 (четири)
пати во годината, по завршување на секој квартал.
Претседателот на Одборот ги свикува и раководи со седниците на Одборот.
Одборот одлуките ги носи со мнозинство на гласови.
За седниците на Одборот се изготвува записник кој го потпишуваат сите
членови на Одборот.

Член 25
Било кој член на Одборот може да биде отповикан-разрешен од функцијата и
пред истекот на периодот за кој е избран со одлука на Собрението, и тоа:
-по сила на закон,
-по сопствено барање,
-доколку бидат констатирани недоследности во извршувањето на поставените
обврски и задачи, непридржување кон одлуките на Собранието, на Одборот и
одредбите од овој Статут.
Доколку од било која причина дојде до намалување на бројот на членовите на
Одборот односно до непотполн состав на Одборот, преостанатите членови на
Одборот се должни веднаш да свикаат Собрание на кое ќе биде пополнет
составот на Одборот.
Член 26
Одборот ги има следните права, должности и одговорности:
- предлага измени и дополнувања на Статутот и други одлуки за кои
одлучува Собранието;
- донесува соодветни правилници, прифаќа спогодби и склучува
договори;
- одлучува за висината на чланарината;
- дава упатства и инструкции за работата на Извршниот директор;
- одлучува за прием на нови членови;
- одлучува за престанок на членство:
- ги гради и реализира ставовите на Здружението;
- превзема и реализира активности во согласност со целита на
Здружението;
- управува и одговара за управувањето со имотот на Здружението;
- подготвува годишен или периодичен извештај за својата работа, на
барање на Собранието на Здружението;
- донесува правилници и други акти во интерес на остварување на
целите на Здружението;
- одлучува по одредени барања од членовите на Здружението;
- формира комисии и работни тела за извршување на работите од
своја надлежност;
- формира и стручни служби и врши контрола врз нивните активности;
- изготувува годишен извештај за работа и финансиски извештај, кои ги
доставува до Собранието на усвојување;
- одлучува за основање и укинување на организациони единици,
ограноци и други облици на организирање на Здружението;
- именува потписник-ци на сметката/ите на Здружението;
- организира и активно учествува во спроведувањето на разни акции и
манифестации;
- донесува одлуки за награди, пофалници и признанија;
- донесува одлуки за набавка и оттуѓување на основните средства;

-

се грижи за наменско користење и располагање со средствата и
приходите;
одговара за управувањето со имотот на здружението;

ИЗВРШЕН ДИРЕКТОР НА ЗДРУЖЕНИЕТО
Член 27
Извршниот директор на Одборот на Здружението (во понатамошниот текст:
Извршниот директор) своите права и должности ги врши врз основа на овој
Статут и актите на Здружението.
Извршниот директор го претставува и застапува Здружението.
Член 28
Извршниот директор ги има следните права, должности и одговорности:
- раководи и се грижи за целосно тековно работење на Здружението;
- ја спроведува политиката на Здружението;
- предлага програма за работа и развој на Здружението за
времетраењето на мандатот за кој е избран;
- ги потпишува и се грижи за спроведување на актите што ги донесува
Одборот на Здружението;
- го претставува и застапува Здружението согласно овластувањата
утврдени со овој Статут пред националните, регионалните и
меѓународните организации и други институции чии член е
Здружението;
- го координира функционирањето на Здружението;
- предлага начин и форми на финансирање на Здружението;
- остварува и други права, должности и одговорности што ќе му ги
довери Oдборот, кои произлегуваат од овој Статут или се утврдени со
Закон;
Извршниот директор за извршување на својата работа одговорен е пред
Одборот.
Член 29
Функцијата на Извршен директор може да престане:
• по негово барање;
• со истекот на мандатот за кој е избран;
• доколку поради неактивност, несовесно вршење на доверените права,
должности и одговорности или активност насочена против целите и
задачите на Здружението биде разрешен од Одборот пред истекот на
мандатот, ако за тоа се изјаснат мнозинство од вкупниот број членови на
Одборот.

СРЕДСТВА НА ЗДРУЖЕНИЕТО
Член 30
За остварување на своите цели и задачи, Здружението стекнува средства и со
нив располага во согласност со овој Статут и локалниот Закон.
Член 31
Здружението стекнува парични средства, предмети и материјални добра што
се обезбедуваат од:
- членарини
- донации и грантови;
- средства од Буџетот на Републиката, буџетите на единиците на
локалната самоуправа и Буџетот на град Скопје;
- средства од институциите на Европската Унија или други
меѓународни организации
- надоместоци од извршени услуги за други институции и организации;
- спонзорства од трговски друштва;
- други извори во согласност со закон.
Финансиските средства на здружението се употребуваат за остварување на
целите на здружението определени со Статутот и програмата.
Член 32
Користењето и располагањето со средствата на Здружението добиени по
основите од член 32 се врши на начин утврден со овој Статут и останатите
законски норми
Член 33
За користењето и располагањето со средствата одлучува Собранието на
Здружението, согласно надлежностите утврдени со овој Статут. Собранието ќе
превземе мерки за економично користење на средствата, како и за спречување
и отстранување на незаконитостите.
Член 34
Извршниот Директор на Здружението предлага годишен финансиски план за
приходите и расходите на Здружението. Предлогот го доставува до
Собранието на разгледување и усвојување.
Финансискиот план ги содржи планираните приходите кои се стекнуваат по
член 32 од Статутот, како и расходите за планираните активности, за
издатоците кон вработените односно членовите на Здружението, како и
материјалните трошоци за работењето на Здружението.

ОСНОВАЊЕ НА ОГРАНОЦИ
Член 35
Доколку се појави иницијатива и потреба за отварање на ограноци на
Здружението тоа ќе може да се направи со одлука на Собранието која треба да
е донесена со мнозинство од вкупниот број членови на Собранието.

ПРЕСТАНОК НА ЗДРУЖЕНИЕТО
Член 36
Здружението може да престане со работа доколку:
- за тоа со 2/3 мнозинство одлучи Собранието на Здружението;
- настапи било која од причините утврдени со Закон за престанок со
работа на Здружението.
Во случај на престанок со работа на Здружението за имотот и средствата што
остануваат одлучува Собранието на Здружението.
ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА СТАТУТОТ НА ЗДРУЖЕНИЕТО
Член 37
Иницијативата за измени и дополнувања на Статутот на Здружението може да
поднесе секој член на Здружението, или член на Одборот на Здружението.
Одлука за измени и дополнувања на Статутот се носи на седница на
Собранието со 2/3 мнозинство гласови од вкупниот број членови/присутни на
Собранието.
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 38
Права на толкување на одредбите на овој Статут има Собранието на
Здружението.
.
Член 39
Овој Статут влегува во сила со денот на донесувањето.
Скопје 06.08.2018 год
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