
Врз основа на член 31 од Законот за здруженија и фондации 2010 (,,Сл.весник на РМ” 

бр.52/2010) основачите на фондацијата за развој на локалната заедница Штип, на 

седницата одржана на ден 18.04.2011 година го донесоа следниов текст на:  

 

 

С  Т  А  Т  У  Т  
на  

Фондација за развој на локалната заедница Штип  
 

 

Општи одредби 
 

 

Член 1 

 

 Фондацијата за развој на локалната заедница од Штип е правно лице формирана за 

остварување на цел со стекнување и управување со имот и средства, согласно Уставот и 

Законите во Република Македонија.  

 

Член 2 

 

 Основачите на фондацијата се: 

1. Невенка Лонгурова Гирова, ул.„Хо Ши Мин“ бр.14, Општина Штип, ЕМБГ 

2711976495005 

2. Виолета Ничева, ул.„Браќа Даневи“ бр.8/20, Штип, ЕМБГ 2701981495018 

3. Борис Шарковски, ул.„Страшо Пинџур“ бр.10/4, Општина Штип, 

ЕМБГ1801977490002 

4. Виолета Ефтимова, ул.„Страшо Пинџур“ бр. 6/52, Општина Штип, ЕМБГ 

0206951495007 

 

Член 3 

 

 Фондацијата за развој на локалната заедница Штип, дејствува на територијата на 

РМ, а се организира за подрачјето на општина Штип. Фондацијата во своето дејствување 

може да се проширува на национално и може да соработува со организации, здруженија, 

фондации и институции, и да  членува  во  асоцијации во земјата и странство согласно 

Уставот и Законот на РМ и овој Статут. 

 

Член 4 

 

 Називот на фондацијата е: 

            Фондација  за развој на локалната заедница  

  

Името на англиски јазик е:  

Local Community Development Foundation Stip  
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Член 5 

 

 Седиштето на фондацијата е  во Штип, на ул. „Сремски Фронт“ бб (детска 

градинка „Сончогледи“, населба „Сењак“ Штип), а се организира и делува на 

подрачјето на општина Штип, на територијата на Република Македонија и останатите 

земји. Фондацијата, може да го промени своето седиште со одобрување на основачите.  

                                                                   

Член 6 

 

 Фондацијата за развој на локалната заедница Штип има својство на правно лице со 

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

Фондацијата за равој на локалната заедница Штип ја претставува и застапува Извршниот 

Директор. 

Фондацијата има свој печат и штембил. 

 Печатот е тркалезен и го содржи името на фондацијата на  Македонски  јазик  со 

кирилично  писмо јазик, а на средината стои логото на Здружението. 

 Штембилот на Фондацијата е правоаголен со следниот текст: Фондација за развој 

на локалната заедница Штип на  Македонски  јазик  со кирилично  писмо, број, дата и 

место.  

 

 

Цели и задачи на Фондацијата 
 

Член 7 

 

Основачите се здружени во Фондацијата заради остварување на поширок заеднички 

интерес. Мисијата на фондацијата е создавање услови за одржливост на граѓанскиот 

сектор преку градење на институционалните капацитети и поттикнување на локалната 

филантропија.  

Стратешки цели на Фондацијата се: 

- Зголемување на улогата на граѓанскиот сектор во процесот на креирање и 

имплементација на јавните политики; 

- Воспоставување ефективни партнерства помеѓу актерите во локалната заедница 

за поделена одговорност во развојот на заедницата; 

- Зајакнување на демократските процеси во локалната заедница; 

 

 

Член 8 

 

            Фондацијата со посебна одлука може да формира акционерско друштво, друштво 

со ограничена одговорност и друг облик, согласно Законот за трговски друштва на РМ. 

Фондацијата работи врз основа на план и програма за работа. 
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Член 9 

 

Своите цели и задачи фондацијата ги остварува преку утврдена Програма за 

работа, односно преку следниве активности: 

 

Фондацијата ги остварува свиоте цели преку: 

- Анализи на актуелните состојби и следење на развојните процеси во заедницата и 

објавување и пристап до актуелни информации;  

- Организирање на трибини, дебати, форуми, тракалезни маси, кампањи, јавни 

расправи и регионални средби на актуелни прашања во заедницата; 

- Организирање и испорачување обуки и консултации за невладини организации, 

локалната самоуправа и бизнис секторот; 

- Поддршка на локални иницијативи; 

- Организирање на јавни настани за поттикнување на партнерствата помеѓу главните 

актери во заедницата; 

- Организирање трибини, дебати, форуми, тркалезни маси, кампањи, јавни расправи 

и регионални средби за поттикнување на локалната филантропија; 

- Други активности кои основачите, во консултација со Управниот одбор, ги сметаат 

за соодветни за остварување на целите на Фондацијата и кои се во согласност со 

Законот, Статутот и општите акти на Фондацијата; 

- врши и други работи предвидени со овој Статут.  

 

 

Јавноста во работата 
 

Член 10 

 

 Работата на фондацијата е јавна. 

 Јавноста во работењето се обезбедува со редовно известување (на основачите, на 

други здруженија/фондации и пошироката јавност) за работењето и активностите на 

фондацијата, со увид во спроведувањето на програмските задачи, со поднесување   

извештај за работа на органите и телата на фондацијата, за материјално – финансиско 

работење и друго. 

 За информирање на членовите и пошироката јавност се користи печатот, радиото, 

телевизијата, интернет страницата како и таблата за јавно огласување која стои на видно 

место во просториите на самата фондација. 

 

 

                                          Финансирање на фондацијата  
 

Член 11 

 

 Фондацијата остварува средства од: 

- 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.); 
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- од други извори предвидени со Законот и Статутот.  

 

Член 12 

 

 Користење и располагањето со средствата на фондацијата добиени по основите од 

претходниот член се врши на начин утврден со овој Статут и останатите  законски норми, 

утврдени со финансискиот план и врз основа на валидни документи. 

 

Член 13 

 

 За користење и располагањето со средствата одлучуваат основачите на 

фондацијата, согласно надлежносите утврдени со овој Статут, кои преземаат мерки за 

економско целосообразно користење на средствата и за спречување и отстранување на 

незаконитостите. 

 

Член 14 

 

 Фондацијата за развој на локалната заедница донесува годишен финансиски план 

за приходите и расходите на Фондацијата. 

 Финансискиот план ги содржи приходите кои се стекнуваат  по член 11 од 

Статутот, како и расходите за општествената активност, плати на вработените, 

материјали, трошоци за работа на Фондацијата и други расходи сврзани со работата. 

Финансискиот план може во секое време да се измени. 

 

Основачи на Фондацијата  
 

Член 15 

 

Основачите на фондацијата за развој на локалната заедница Штип ги имаат следниве 

овластувања: 

- го донесуваат Статутот на фондацијата, измените и дополнувањата, како и 

останатите правилници за внатрешно работење на фондацијата; 

- ги именуваат и разрешуваат членовите на Управниот одбор, Надзорниот одбор и 

Извршниот директор на фондацијата, на предлог на Управниот одбор; 

- одлучуваат за реорганизација и престанок на фондацијата; 

- одлучуваат за спроведување на финансиска ревизија на фондацијата; 

По потреба основачите можат да делегираат некои од своите овластувања на Управниот 

одбор, со писмена одлука.  

 

Органи на Здружението 
 

                                                       Член  16 

 

 Органи на Фондацијата за развој на локалната заедница Штип се: 

1. Управен одбор  

2. Извршен Директор  

3. Програмски Директор и  

4. Надзорен одбор 
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Управен одбор  

 

Член 17 

  

Одборот на фондацијата е Извршен орган на основачите во кој секој член има 

еднакви права, обврски и одговорности за работењето и развој на здружението во 

согласност на Статутот. 

           Член на Одборот се иззема од гласање за прашања поврзани со него, со неговиот 

брачен другар или роднина до втор степен и за прашања кои се однесуваат на некое лице 

врз кое тој има контрола или економски интерес.  

 

Член 18 

 

 Членовите на Управниот одбор за својата работа одговараат пред основачите.                                     

За членови на управниот одбор можат да бидат иманувани само физички лица кои се 

деловно способни и сите членови на управниот одбор мора да бидат државјани на 

Република Македонија. Ниедно лице во исто време не може да биде член на Управен 

одбор и Надзорен одбор. Одборот на фондацијата брои пет члена најмалку пет, а најмногу 

единаесет членови. Мандатот на членовите на Одборот трае две години, со право на 

реизбор. Управниот одбор го сочинуваат Претседател, Заменик претседател и други 

членови, назначени од основачите. Членовите на Управниот одбор од своите редови 

избираат Претседател и заменик. Претседателот, неговиот заменик и другите членови на 

Управниот одбор ќе се именуваат со мандат од две години, со можност за реизбор. Секој 

член на управниот одбор може да биде сменет во секое време доколку основачите сметаат 

дека членот непрофесионално си ја врши својата функција. 

 

Член 19 

 

Управниот одбор се состанува најмалку три пати годишно. Состанок на управниот 

одбор свикува претседателот врз основа на годишниот распоред на седниците на 

управниот одбор, на негова иницијатива или врз основа на барање од најмалку половина 

од членовите на управниот одбор, а со писмено известување една недела однапред до сите 

членови на управниот одбор. Со седниците на одборот раководи Претседателот, а во 

негово отсуство неговиот заменик. Секој член на управниот одбор може да предложи 

дополнување на дневниот ред, пред прифаќањето на дневниот ред. Конечниот дневен ред 

се усвојува како прва точка на состанокот на управниот одбор. 

 

Член 20 

 

 Членовите на управниот одбор на состаноците на управниот одбор можат да 

учествуваат и да гласаат по телефон, телефакс или други електронски медиуми. Ниеден 

член на управниот одбор нема право да гласа за одлука која може да му донесе 

материјална корист лично нему или нејзе, на неговиот брачен другар или роднина до 

второ колено. 
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Член 21 

 

 Управниот одбор е овластен да донесува одлуки за сите предмети во рамките на 

неговата надлежност со просто мнозинство, а кворумот ќе се обезбеди под услов најмалку 

половина од членовите на управниот одбор да учествуваат на состанокот. Одлуките на 

управниот одбор ќе се носат во писмена форма и ќе бидат потпишани од претседателот на 

управниот одбор или заменикот во случај на отсуство на претседателот. 

 

Член 22 

 

Управниот одбор на фондацијата за развој на локалната заедница Штип ги има следниве 

овластувања: 

- усвојува годишен извештај за работа и финансиски извештај и го објавува на 

интернет страницата на фондацијата;  

- на основачите доставува на одобрување предлози за именување или разрешување 

на членови на управниот одбор;  

- донесува одлуки за главните промени во фондацијата и врши воведување на нови 

програми; 

- дава поддршка за конкурирање на конкурси; 

- дава предлог за ревизија на финансиите на фондацијата; 

- бара и добива документи и објаснувања од извршниот и програмските директори 

или од било кој вработен во фондацијата, во врска со било кој аспект на 

активностите на фондацијата; 

- одобрува или одбива доделување на секаков вид неповратни средства (грантови) 

или други форми на финансиска и материјална помош обезбедена од фондацијата; 

- ги одобрува или одбива буџетите вклучувајќи ги административните и буџетите за 

грантови; 

- ги одобрува или одбива финансиските и другите извештаи и ги поднесува истите 

на разгледување на основачите; 

- изработува стратегија за прибирање на фондови;  

- ги застапува и презентира интересите на фондацијата; 

- остварува контакти со трети лица и со јавноста за да ги промовира целите, 

ставовите и активностите на фондацијата; 

- доставува предлози до основачите во врска со реорганизација или престанување на 

активностите на фондацијата, согласно законот; 

- дава предлози на основачите во врска со измени и дополнувања на овој статут; 

- донесува и други одлуки во врска со активностите на фондацијата, освен одлуките 

кои се во исклучива надлежност на основачите;  

- ги назначуваат членовите на надзорниот одбор.  

 

Член 23  

 

 Членовите на управниот одбор не добиваат надомест за нивните активности и 

функции како членови на управниот одбор, освен ако со акт на основачите не се одлучи 

поинаку. 

 

                                                      

 

 



 7 

Надзорен одбор 

 

Член 24 

 

 Надзорниот одбор на Фондацијата брои 3 членови кои се избираат од редот на 

надворешни лица, кои не се членови на Управниот одбор или основачи. 

 Членовите на Надзорниот одбор во исто време не можат да бидат и членови на 

други органи на фондацијата. 

 Мандатот на членовите на Надзорниот одбор трае 4 години, со право на реизбор. 

 

Член 25 

 

 Надзорниот одбор работи на седници. 

 Седниците ги свикува претседателот и раководи со нивната работа. 

 Претседателот на Надзорниот одбор свикува седници најмалку еднаш годишно и 

по потреба. 

 

Член 26 

 

 Надзорниот одбор ги врши следниве работи: 

- врши надзор на правилното спроведување и примена на одредбите од статутот и 

другите општи акти на Фондацијата; 

- врши надзор на извршувањето на одлуките на Одборот и на другите тела на 

фондацијата;  

- врши надзор за наменско трошење на средствата; 

- еднаш годишно поднесува извештај за направениот увид; 

- предлага мерки за спречување и отстранување на неправилностите во работата; 

- врши и други работи согласно законот и актите на здружението; 

 Своите наоди и одлуки надзорниот одбор ги доставува до Управниот одбор на 

Фондацијата.  

 

Член 27 

 

 Членовите на надзорниот одбор не добиваат надомест за својата работа, освен ако 

со посебна одлука на основачите, потврдена од управниот одбор, не се здобијат со тоа 

право.  

 

Извршен Директор  
 

Член 28 

 

  Основачите го именуваат Извршниот директор на неопределено време. Извршниот 

директор ја застапува и претставува фондацијата. Извршниот директор се грижи работата 

на фондацијата да биде во согласност со Уставот и законските и други прописи, како и во 

согласност со Статутот и другите акти на Фондацијата и се грижи за спроведување на 

одлуките на органите на фондацијата. За својата работа одговорен е пред основачите. 
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Член 29 

 

Извршниот директор е овластен да донесува одлуки, да извршува договори и да 

презема обврски во врска со сите работи поврзани со тековните активности на 

Фондацијата, освен одлуки што се во врска со работите и предметите, кои се во 

надлежност на Основачите и на Управниот одбор. Извршниот директор е одговорен за 

реализација на програмата за филантропија. 

 

     

Член 30 

 

  Во рамките на својата надлежност, Извршниот директор особено ги врши следните 

работи: 

   - ги потпишува финансиските документи на Фондацијата; 

   - предлага на одобрување на Управниот одбор внатрешна организација и 

систематизација на работните места во фондацијата (заедно со Програмскиот Директор); 

   - располага со имотот и средствата на Фондацијата преку отворање и работење 

со банкарски сметки на Фондацијата; 

   - вработува и отпушта извршители на одделни работни места; 

   - врши и други работи одредени со Статутот и другите акти на Фондацијата во 

обезбедувањето на самостојноста на работата и одлучувањето и почитувањето  на 

донесените одлуки со цел на унапредувањето на работата.  

 

 

Член 31 

 

  При извршувањето на своите права и должности, Извршниот директор може да 

задржи од извршување, односно од објавување заклучоци и препораки на секој орган на 

Фондацијата (се мисли на одлуки донесени од вработени и помошни тела) за кои се смета 

дека се незаконски или дека не се во согласност со општите интереси, искажани во 

законските или други прописи, или пак дека не се во согласност со статутот или другите 

акти на Фондацијата, за што е должен да ги извести Управниот одбор и основачите. 

 

    

Член 32 

  Извршниот директор е задолжен за извршување на финансискиот план на 

Фондацијата. Извршниот директор присуствува на сите седници на Управниот одбор без 

право на глас. 

 

 

Програмски Директор 

 
Член 33 

  Основачите именуваат програмски директор на неопределено време. Програмскиот 

директор има одговорност за оперативно и ефективно работење на програмите за градење 

на институционалните капацитети и програмата за партнерства во заедницата и 

програмата за локална демократија. Програмскиот директор е овластен да донесува 

одлуки во врска со сите работи поврзани со тековните активности на програмите за кои е 
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надлежен, освен одлуки што се во врска со работите и предметите, кои се во надлежност 

на основачите, на управниот одбор и на Извршниот директор. 

 

Член 34 

 

  Програмскиот директор заедно со Извршниот директор ги предлагаат на 

одобрување на управниот одбор организацијата и систематизацијата на работните места 

во Фондацијата. Програмскиот директор извршува договори и превзема обврски во име на 

Фондацијата, во согласност со Извршниот директор и го заменува Извршниот директор, 

во негово отсуство. 

 

Член 35 

 

  Како свои дискрециони права, по писмен пат делегира некои од своите 

овластувања на другите вработени, времено или трајно. Врши и други работи во 

согласност со Законот, Статутот и другите општи акти на Фондацијата. 

Програмскиот директор присуствува на сите седници на Управниот одбор без 

право на глас. 
  

Престанок на Фондацијата  
 

                                                              Член 36 
 

 Фондацијата престанува со работа во следниве случаи: 

- Ако за тоа се изјаснат 2/3 од основачите; 

- Ако настапат причини утврдени по член 63 од Законот за здруженија  и фондации. 

 Основачите на фондацијата имаат право да ја укинат фондацијата. 

 

Член 37 

 

 Во случај на престанок на работатата на Фондацијата, имотот и другите права и 

приходи што остануваат по намирувањето на обврските, преминуваат во сопственост на 

организација истоветна на фондацијата. 

 

Член 38 

Доколку не можат да се исполнат условите утврдени во претходниот член, во 

случај на престанување на работата на фондацијата нејзиниот имот преминува во 

сопственост на Република Македонија. 

 

 

Преодни и завршни одредби 

 
Член 39 

 Толкување на одредбите на овој Статут  дава Одборот на фондацијата, а помеѓу две 

седници, Извршниот директор.  
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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 од денот на неговото донесување, на ден 18.04.2011.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

Датум и место                  Основачи            

    18.04.2011            

                   Невенка Лонгурова Гирова 

         

Виолета Ничева 

         

Виолета Ефтимова 

         

Борис Шарковски    

    


