
Врз основа на член 5, 20 и 76 од Законот за здруженија на граѓани и фондации (Службен весник на РМ бр. 31 од 
02.07.1998 година) Собранието на Здружението на граѓани за унапредување и развој на деловните активности 
ДЦЦ со седиште на ул. “Димитрие Чуповски“ бр. 13 Скопје, на седницата одржана на 15,10,2003 година, донесе 
 

СТАТУТ 
 

на Здружение на граѓани за унапредување и развој на деловните активности ДЦЦ 
 
 

1 Статут, Мисија, Цели 
 

Член 1 
ДЦЦ е независна, аполитична, невладина и непрофитна асоцијација на индивидуалци и правни тела, чија цел е 
да ги помогне и олесни процесите на слободен проток и размена на информации, ресурси и искуства, се со цел 
реализација на зацртана мисија. 
 

Член 2 
Мисијата на здружението е да даде придонес на економскиот развој на Република Македонија и одржливиот 
развој на Холандија, преку зголемена соработка помеѓу деловните субјекти и други институции, Владите на двете 
држави, како и општествата во целина. 
 

Член 3 
Асоцијацијата именувана како Здружение на граѓани за унапредување и развој на деловните односи ДЦЦ е 
правно тело со седиште во Скопје, Македонија, на ул. “Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје, Македонија. 
 

Член 4 
Здружението е основана на неограничено време. 
 

Член 5 
Основите цели на здружението се следните: 
• Да развива релевантна структура, механизми и практики, како и да лобира пред локалните, националните и 

меѓународните авторитети, деловни субјекти и други институции инволвирани во процесот на донецување 
одлуки во врска со економскиот развој на Македонија. 

• Да ги открие и посочи Македонско - Холандските полиња на деловна соработка. 
• Да ја потенцира потребата за деловен развој и да го зголеми учеството на јавноста во донецубање одлуки во 

процесот на економски расвој на Република Македонија и одржливиот развој на Холандија. 
• Да го доградува капацитетот на своите членови за постигнување на мисијата на Асоцијацијата и да ги брани 

интересите на сбоите членови. 
• Воспоставувањето, развивањето и одржувањето на економските односи помеѓу деловните субјекти од 

Република Македонија и Холандија. 
 

Член 6 
Асоциајацијата, своите цели ќе ги постигне преку: 
• Информирање на Македонската јаност за деловните прашања преку сите расположливи средства. 
• Организирање семинари, работилници, јавни сослушувања и конференции посветени на деловната 

проблематика и одржливиот развој на земјите. 
• Промоција на активностите за разрешување на економските проблеми во специфични деловни области како: 

кампањи за запознавање на јавноста, деловна едукација и активности, како и лобирање на национално, 
регионално и меѓународно ниво. 

• Да одржува активни контакти со слични меѓународни организации и да партиципира во меѓународни 
програми. 

Со цел да ги постигне целите на Асоцијацијата, Генералното Собрание ќе го равива и прифати Акциониот План 
на ДЦЦ, во согласност со важечкиот Статут и одлуките на Генералното Собрание. 
 

Член 7 
Асоцијацијата е самоодржлива и непрофитабилна. 
 

Член 8 
Активностите на Асоцијацијата се во согласност со постоечките Македонски закони, важечкиот Статут и одлуките 
на Генералното Собрание. 
 

2 Членување, права и обврски 
 

Член 1 
Член на Асоцијацијата може да биде секое физичко или правно лице, кое ги прифаќа мисијата, целите и 
обврските на Асоцијацијата, го прифаќа постоечкиот статут и правилата на Асоцијацијата. 
Членови на асоцијацијата може да се домашни и странски физички и правни лица. 
 



Член 2 
Претседателот на Асоцијацијата ги прифаќа членовите на Асоцијацијата врз база на пишани апликации, каде 
апликантот потбредува дека ги прифаќа мисијата, целите и Статутот на Асоцијацијата и ја има платено 
членарината за членство. 
Здружението го претставува и застапува Претседателот. 
 

Претседателот на Здружението: 
• Го претставува и застапува Здружението во правниот промет спрема трети лица. 
• Ги свикуба седиците на Собранието на Здружението 
• Раководи со седниците на Собранието на Здружението, ги спроведува одлуките, доколку се во негова 

надлежност, доколку не, се грижи за нивно спроведување. 
• Врши и други работи кои во овој статут или со одлука на Собранието не се во надлежност на другите органи. 
• И е овластен потписник пред надлежните институции и банки. 
 

Член 3 
Членовите на Асоцијацијата имаат право: 
• да партиципираат на дебати и во одлуките на Асоцијацијата 
• да избираат и бидат избрани за членови на раководните тела на Асоцијацијата, во согласност со правилата 

донесени од Генералното Собрание 
• да превземаат иницијативи од заеднички интерес, почитувајќи ги одлуките за активности на Асоцијацијата 
• да имаат бенефит од активностите на Асоцијацијата, во согласност со нејзините правила 
• по сопствена волја да волонтираат во Асоцијацијата 
 

Член 4 
Членовите ги имаат следните обврски: 
• да го почитуваат Статутот и правилата на Асоцијацијата, како и одлуките на Претседателот, Извршниот одбор 

и на Генералното Собрание 
• активно да соработуваат во остварувањето на мисијата и целите на Асоцијацијата 
• да ги платат зачленувањето и годишната членарина 
• во никој случај да не ја икористи Асоцијацијата за цели спротивни на Статутот 
 

Член 5 
Членството во Асоцијацијата престанува: 
• доброволно, со доставено барање до Претседателот 
• во случај на згаснување на фирмата - членка и непостоење на нејзин правен наследник 
• во случај на исклучување 
 

Член 6 
Претседателот има право да исклучи член, во случај кога членот: 
• извршил повреда на Статутот 
• ги прекршил првилата за делување на Асоцијацијата 
• превзел активности со кои ги нарушил репутацијата и добрата слика за Асоцијацијата 
• не се однесува како член на Асоцијацијата 
 

Член 7 
Одлуката за исклучување од страна на Претседателот ќе биде поднесена до Генералното Собрание на 
Асоцијацијата. 
 

Член 8 
Висината на надоместокот за зачленување, годишната членарина и начинот на прибирање на средствата ги 
дефинира Генералното Собрание. 
 

3 Структура и раководни тела 
 

Член 1 
Раководни тела на Асоцијацијата се: 
1. Генерално Собрание 
2. Извршен Одбор 
 

Генерално Собрание 
 

Член 2 
Генералното Собрание, како највисок орган на институцијата е составен од сите членови на Организацијата и со 
него претседава Претседателот. 
Генералното Собрание се свикува најмалку еднаш годишно. 
Годишното собрание се свикува од Претседателот и на него се елаборираат и дискутираат предметите зацртани 
во агендата. 
 



Член 3 
Генералното Собрание на првиот повик ќе се одржи со просто мнозинство од неговите членови, а по второто 
свикување со тогаш присутните членови. 
Поканите и агендата ги испраќаат Претседателот и извршниот одбор, при што се води сметка да им се даде 
доволно време на членовите да се подготват за Собранието. Во поканата ќе бидат наведени точниот датум, 
време, место и агендата за претстојното собрание. 
 

Член 4 
Генералното Собрание одлуките ќе ги донесува со мнозинство гласови. Одлуките за промена на Статутот, прекин 
на Асоцијацијата или спојување со друга организација, како и изборот на Претседател ќе бидат донесувани со 
дво - третинско мнозинство од присутните членови. Во сите други случаи, мнозинство од 50% + 1 е потребно за 
валидност на одлуките. 
Секој делегат на Генералното Собрание има право на еден глас. 
Гласањето е јавно. 
Генералното Собрание не може да донесува одлуки по прашања кои претходно не биле ставени во агендата и 
јасно не биле искажани. Ова не е валидно кога се исклучуваат членови или се избираат нови за избршните тела. 
 

Член 5 
Обврска на Генералното Собрание е да: 
• ги одобрува насоките за работа со цел да се постигнат целите на Статутот 
• одобрува зачленување на нови членови 
• расправа за исклучување на членови 
• исбира од своите членови: Претседателот на Генералното Собрание, Извршен Одбор, сите со четиригодишен 

мандат, како и повремени тела 
• го одобрува купувањето или продажбата на имот на Организацијата 
• ги одобрува интерните правила 
• одобрува реформа на постоечкиот Статут 
• ја дефинира висината за зачленување и членарина 
• ги одобрува правилата за делување на Асоцијацијата 
• расправа и ги одобрува извештаите за работа на Извршниот Одбор 
• ги разгледува и одлучува поплаките против одлуките на Извршниот Одбор 
 

Записниците од средбите на Генералното Собрание, потпиешани од Претседателот и записничарот се 
архивираат. 
 

Член 6 
Претседателот може да свика вонредно Генералното Собрание. 
 

Член 7 
Организацијата ќе биде активно раководена и администрирана од страна на Претседателот кој активно и пасивно 
ќе ја претставува пред јавноста, државната и локалната администрација и ќе одлучува за предмети во владение 
на Организацијата, што не се под јуридистикција на други органи на организацијата. 
 

Член 8 
Претседателот ги верификува одлуките на извршниот одбор. 
 

Извршен Одбор 
 

Член 9 
Извршниот Одбор ќе биде избиран од членовите на Асоцијацијата, со мандат идентичен на оној на 
Претседателот на Генералното Собрание. 
 

Член 10 
Извршен Одбор ќе биде раководен и администриран од страна на Претседателот. 
 

Член 11 
Извршниот Одбор: 
• ја спроведува политиката, заклучоците и одлуките донесени од Собранието 
• може да формира стручни служби и да ја контролира нивната работа 
• управува и одговара за управување со имотот на Здружението 
• подготвува годишен и периодичен извештај за својата работа 
• врши и други работи 
 



4 Сопственост 
 

Член 1 
Асоцијацијата може да биде сопственик на фондови, предмети, недвижнини, кориснички и авторски права и на се 
она што е дозволено да биде сопственост на едно не-профитно правно тело. 
Фондовите на Асоцијацијата се чуваат на банкарска сметка. 
 

Член 2 
Асоцијацијата ќе се финансира одЧ 
• членарини 
• доброволни донации, помош и поклони 
• од активности и други извори во согласност со важечките и во службан а непрофитните цели на Асоцијацијата 
 

5 Престанок на Асоцијацијата 
 

Член 1 
Асоцијацијата престанува со одлука на Генералното Собрание. По престанокот на работата на Здружението 
имотот и другите права и приходите што остануваат по намирувањето на обврските преминуваат во сопственост 
на сродни здруженија на граѓани или на домови за незгрижени деца. 
 

6 Преодни и завршни одредби 
 

Член 1 
Асоцијацијата има печат, лого, знаци и други атрибути одобрени од страна на Генералното Собрание и што не се 
спротивни на македонската легислативе. Ексклусивните права на овие симболи и припаѓаат исклучиво на 
Асоцијацијата, а нивна употреба од страна на индивидуалци или правни субјекти кои не се членови на 
Асоцијацијата е можна само со склучен договор за таа намена. 
Организацијата има своја жиро сметка и свои потписници. 
 

Член 2 
Официјален јазик на Асоцијацијата е македонскиот јазик. 
 
 
 

Статутот на ДЦЦ е одобрен од Генералното Собрание одржано на 15.10.2003 година во Скопје 
 
 
 

Здружение на граѓани 
за унапредување и развој на деловните 
активности ДЦЦ 
 
 
 

Претседател 
 
 
 

Марија Марцекиќ-Боссе 


