
 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скопје, 2014 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
СТАТУТ  

на 
МРЕЖАТА ЗА ПОДДРШКА НА МЛАДИ ПРЕТПРИЕМАЧИ  

 

во понатамошниот текст Мрежата 
Со статутот на Мрежата се уредуваат 
1. Името и седиштето 
2. Целите на Мрежата и дејностите со кои се остваруваат целите 
3.  Основни организациони принципи 
4.  Начинот на одлучување за зачленување, исклучување и престанок на 
членувањето во Мрежата 
5. Правата, обврските и одговорностите на членовите 
6. Видот на органите и нивниот состав, начинот на избор и разрешување, 
траење на мандатот на членовите во органите и начинот на одлучување, 
7. Начинот на стекнување и располагање со средствата, 
8.  Начинот на донесување на финансиски и други извештаи 
9. Начинот на остварување на јавност и отчетност во работата 
10. Начинот на донесување, изменување и дополнување на статутот 
11. Начинот на донесување на планови и програми 
12. Престанок на Мрежата и  постапувањето со средствата и/или имотот 
во случај на престанок на Мрежата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мрежата за поддршка на млади претприемачи е основана во Скопје од 

страна на Фондација Претприемачки Сервис за Млади (ПСМ), Фондација за 

Менаџменет и индустриско истражување (ФМИР), Национален центар за 

развој на иновации и  претприемачко учење (НЦРИПУ) и Здружение на 

работодавачи на Скопје (АЕМ) 

 

1. ИМЕ И СЕДИШТЕ   

 

Член 1 
Името на Мрежата гласи:  Мрежа за поддршка на млади претприемачи. 
 
  

Седиштето на Мрежата е во Скопје на ул. 16та Македонска Бригада 13Б 
Скопје, Македонија. 
 

 

2.  ЦЕЛИ НА МРЕЖАТА И ДЕЈНОСТИ СО КОИ СЕ ОСТВАРУВААТ ЦЕЛИТЕ 

    

     Член 2 
Цел на Мрежата за поддршка на млади претприемачи е да  ги зајакне 
капацитетите на граѓанските организации кои работат на социо-економско 
јакнење на  младите на локално, регионално и национално ниво заради 
зголемување на нивното влијание врз политиките и програмите за 
поттикнување на младинско претриемништво со цел да се олесни интеграцијата 
на младите на пазарот на труд. 

 
 

Дејности со кои се остваруваат целите:                                                                                                                                                 

 Подготовка на проекти, истражувачки активности, програми за  
развој; 

 Застапување; 

 Поддршка во креирање и јакнење на претприемачка култура; 

 Поттикнување на партнерство и меѓу секторска соработка                    
помеѓу државните органи, цивилното општество, образовните и 
истражувачките центри и бизнис заедницата; 

 Организација на  практични семинари, курсеви и обуки; 

 Развој на модерни алтернативни методи за градење на капацитети 
и вмрежување; 

 Издавање на брошури, е-весници и периодични публикации; 



 Останати дејности преку кои ќе се остваруваат целите на Мрежата 
а не се во спротивност со Уставот и законите  

 
 

3. ОСНОВНИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ПРИНЦИПИ 

 

Член 5 

Мрежата  е основана за неограничен временски период за остварување на 
нејзините цели. 
 

Член 6 

Мрежата ќе ги спроведува своите активности на територијата на 
Република Македонија и надвор од неа. 

Член 7 

Мрежата ќе има свој сопствен печат во форма на круг и ќе го содржи 
целото име на Мрежата.  

Член 8 

Мрежата може да биде член на други сродни домашни и  меѓународни 
сојузи на невладини организации или други форми на здружување за 
подобрување на делумните или општите интереси во областа во која тие 
делуваат и исто така, за остварување на други цели од заеднички 
интерес. Одлуките за членство во сродни организации ќе ги носи 
Претседателот. 

 

Член 9 

Мрежата ќе дејстува единствено со цел за реализирање и промовирање 
на програмските цели и задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. НАЧИНОТ НА ОДЛУЧУВАЊЕ ЗА ЗАЧЛЕНУВАЊЕ, ИСКЛУЧУВАЊЕ 
И ПРЕСТАНОК НА ЧЛЕНУВАЊЕТО ВО МРЕЖАТА 

 

 

 

Член 10 

Членување во Мрежата е доброволно. Секоја младинска организација која 
може да остварува активности за поддршка на младинско 
претприемништво,  може да биде членка на Мрежата. 

 

     Член 11 

Управниот одбор ги донесува одлуките за членување и исклучување на 
членови во Мрежата доколку се исполнети условите предвидени во овој 
Статут. 
 
Мрежата води регистар на членови и евиденција  на членовите на 
органите. 
     Член 12 
Зачленување во Мрежата се врши со потпишување на Меморандум за 
пристапување  во Мрежата и плаќање членарина (до септември 2015 
година членството во мрежата е бесплатно). 
 
Одлука за износ на членарината донесува Собранието по предлог на 
Управниот одбор или Претседателот. 
    
Членството во Мрежата може да заврши со: 
1. Доброволно напуштање:  

- членовите на Мрежата можат во секое време да истапат од неа, со 
писмена изјава 

2. Исклучување:   
- доколку членките не ја уплатиле членарината во определен рок 
- не го почитуваат  Статутот и  одлуките на Мрежата 
- делуваат спротивно на интересите на мрежата и го нарушуваат 

нејзиниот углед.  

 

 
5. ПРАВАТА, ОБВРСКИТЕ И ОДГОВОРНОСТИТЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА 
МРЕЖАТА 
 

Член 13 
 

Членовите на Мрежата ги имаат следните права, обврски и одговорности: 
- Право на учество и право на глас на седниците на Собранието 

- Право да предлагаат членови на Управен одбор и Претседател  



- Да бидат навремено и објективно информирани за активностите на 
Мрежата 

- Да ги користат сите бенефиции наброени во Меморандумот за 
пристапување 

- Да помагаат во работата на Мрежата 

- Да ја унапредуваат работата и да допридонесуваат за угледот на 
Мрежата 

- Да го почитуваат  Статутот и другите акти на Мрежата 

- Да бидат информирани за работата на Мрежата 

- Да предлагаат планови и активности за остварување на целите на 
Мрежата 

-  Да плаќаат членарина  

- Да допринесуваат во развојот на Мрежата 
 
- Други права и обврски утврдени во овој Статут и другите акти на 

Мрежата 

  
6. ВИД НА ОРГАНИТЕ И НИВНИОТ СОСТАВ, НАЧИНОТ НА ИЗБОР И 
РАЗРЕШУВАЊЕ, ТРАЕЊЕ НА МАНДАТОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ ВО 
ОРГАНИТЕ И НАЧИНОТ НА ОДЛУЧУВАЊЕ 
 

Член 14 
Органи на Мрежата се:  Собрание, Управен одбор и  Претседател. 
 
 

Член 15 
Собранието го сочинуваат сите  членови кои пристапиле кон Мрежата. 
 

Член 16 
Собранието: 

1. Донесува статут, програма и други акти 
2. Усвојува годишен извештај за работа и финансиски извештај и го 

објавува на веб страницата на Мрежата 
3. Одлучува за промена на целта на Мрежата 
4. Одлучува за внатрешната организација и организационите форми 

на органите на Мрежата 
5. Избира и разрешува членови на Управниот одбор и Претседателот 
6. Одлучува за статусните измени на Мрежата 
7. Одлучува за престанок на Мрежата  
8. Врши и други работи во согласност со Закон, Статутот и актите на 

Мрежата 

 
             Член 17 

Секоја година се одржува Годишно собрание на Мрежата. 



Собранието работи на седници. 
Годишното собрание и другите седници на Собранието ги свикува 
Престедателот на Мрежата, по своја иницијатива, на предлог на 
членовите на Управниот одбор или по барање од најмалку 1/3 од 
членовите на Мрежата. 
Одлуките на Собранието по правило се донесуваат со мнозинство гласови 
од присутните членови на седницата на Собранието. 
 
За важечки се сметаат и гласовите од членовите дадени преку писмено 
допишување, кои, заради спреченост, лично не се присутни на седницата 
на Собранието. Бројот на гласовите дадени на овој начин не може да 
изнесува повеќе од 1/3 од мнозинството потребно за одлучување на 
Собранието. 
 

Член 18 
 
Управниот одбор и Претседателот се извршни органи на Мрежата 
одговорни за спроведување на целите и активностите на Мрежата. 
Управниот одбор има пет членови.  Мандатот на членовите на Управниот 
одбор и Претседателот е четири години со можност за два 
последователни избори.  Членовите на Управниот одбор и Претседателот 
се одговорни за својата работа пред Собранието.  
 
 

Член 20 
Управниот одбор: 
- Ги утврдува и организира формите на работа и на делување на 

Мрежата и за тоа донесува соодветни одлуки 
- Во соработка со Претседателот ги подготвува седниците на 

Собранието и се грижат за имплементирање на програмските цели и 
спроведување на финасиски план 

- Организира стручни расправи, ги подготвува предлозите на 
материјалите и одлуките кои ги донесува Собранието 

- Се грижи за спроведување на одлуките и заклучоците на Собранието 
- Ја операционализира програмата за работата на Мрежата и 

организира собирање на финансиски средства 
- Формира постојани и повремени работни тела 
- Носи протокол за водење на  седниците на Собранието 
- Подготвува измени и дополнувања на Статутот на Мрежата 
- Управува со имотот на Мрежата 
- Донесува одлуки и превзема други активности согласно Статутот и 

извршно работење на Мрежата. 
 
     Член 21 
 
Управниот одбор донесува одлуки со мнозинство гласови.  Член и 
претседавач на Управниот одбор е Претседателот на Мрежата. 
 
 



 

Член 22 

Претседателот на Мрежата ги носи сите одлуки кои  се однесуваат на 
работи кои произлегуваат од секојдневните активности на Мрежата. 
Претседателот ја претставува Мрежата и е нејзин законски застапник. 
Претседателот на Мрежата по функција е и  претседател на Управниот 
одбор. 
Претседателот  на Мрежата претседава со Собранието. 
Претседателот на Мрежата ги потпишува одлуките на Собранието и на 
Управниот одбор. 

Основни функции и цели на Претседателот на Мрежата се: 

- Претставување на Мрежата  пред трети лица во земјата и во 
странство; 

- Ги потпишува и спроведува сите одлуки; 

- Ги потпишува сите  одлуки  на Собранието и Управниот одбор;  

- Склучува договори во име на Мрежата; 

- Одговорен е за законитоста и легитимноста во работењето на 
Мрежата; 

- Отвора и работи со сметката на Мрежата; 

- Презема други активности поврзани со неговиот делокруг  на 
одговорности;  

- Именува заменик претседател; 

- Во случај на неможност или отсуство, заменикот директор постапува 
во негово име. 

 

7. НАЧИНОТ НА СТЕКНУВАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СО СРЕДСТВАТА 

 

Член 23 

Имотот на Мрежата е составен од: 

- пари,  техничка опрема и канцелариска опрема, способност и знаење и 
друго. 

 

Управниот одбор управува со целокупниот имот на Мрежата. 

Имотот на Мрежата  ќе се употребува единствено за остварување на 
целите и задачите на Мрежата. 

Имотот на Мрежата не може да се употребува за остварување на било 
каква корист за било кој член на управните и административните тела 
или вработени во Мрежата. 



Паричните средства на Мрежата може да се употребуваат за плати за 
вработените во Мрежата доколку тие се ангажирани со договор. 

 

Член 24 

Имотот на Мрежата може да се користи заедно со имотот на други сродни 
организации со цел реализирање на заеднички програми. 

Во секој случај, доколку имотот се користи заедно со имотот на друга 
организација ваквиот начин на користење секогаш ќе овозможува 
одделно евидентирање на користењето на секој имот поединечно. 

 

Член 25 

Мрежата ќе се финансира од следниве извори: членарина, заеми, 
грантови и донации од основачите и други хуманитарни донации, 
вклучително од физички лица и владини и невладини организации и 
други институции; спонзорства; донации од трети лица; подароци; 
владини фондови од буџетот на Република Македонија и други извори на 
финансирање во согласност со законите на Република Македонија. 

 

Член 26 

Финансиските и сметководствените операции ќе се вршат според 
постојните закони на Република Македонија. 

 

8. НАЧИН НА ДОНЕСУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ И ДРУГИ ИЗВЕШТАИ 

     Член 27 

Извештај за активностите и финансиски извештај се изготвува од страна 
на Управниот одбор. Извештаите ќе бидат презентирани на годишната 
седница на Собранието за преглед  и усвојување. 

 

9. НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЈАВНОСТ И ОТЧЕТНОСТ ВО РАБОТАТА 

 
Член 28 
 

Јавноста на работењето се обезбедува со редовно известување на 
членовите на Мрежата за сите облици на работење, со увид во 
спроведувањето на програмските задачи,  со поднесување на извештај за 
работата на органите  на Мрежата, за  материјално и  финансиското 
работење и друго.  
Јавноста на работењето се остварува и преку транспарентно објавување 
на статутот и другите акти на веб страницата на Мрежата. 
За информирање на членовите и пошироката јавност, се користат 
печатот, радиото, телевизијата, интернетот. Членовите на Мрежата 
комуницираат преку електронските  средства на комуникација, e-маил 



листи и социјалните мрежи и  редовните состаноци кои се одржуваат во 
просториите на Мрежата. 
За информирање на членовите и пошироката јавност Мрежата може да 
издава списанија и други печатени и  електронски материјали.  

 

10. НАЧИН НА ДОНЕСУВАЊЕ, ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
СТАТУТОТ 

Член 29 

Статутот на Мрежата може да се менува и дополнува само со одлука на 
Собранието на Мрежата. 

 

Член 30 

Измените на статутот може да се прават со статутарни измени и 
дополнувања кои се предлагаат од Управниот одбор и Директорот.  

Со двотретинско мнозинство на Собранието може да донесе одлука да се 
укине  стариот Статут и  да се  усвои  нов  Статут. 

 

11. НАЧИН НА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ 

Член 31 

Плановите и програмите за имплементација на активностите на Мрежата 
ги донесува Управниот одбор. Секој член на Управниот одбор како и секој 
член на  Мрежата може да поднесе писмено или преку електронска пошта 
предлози за развој на планови и програми за остварување на целите на 
Мрежата. 

 

12. ПРЕСТАНОК СО РАБОТА НА МРЕЖАТА И  ПРЕНОС НА  

     ИМОТОТ НА МРЕЖАТА, ВО СЛУЧАЈ  НА  ПРЕСТАНОК      

     СО  РАБОТА  НА  МРЕЖАТА 

 

Член 32 

Мрежата престанува со своите активности со одлука на Собранието 
донесена со двотретинско мнозинство.  

Мрежата ќе престане со своите активности ако: 

 се утврди дека престанала со работа; 

 го изгуби својот имот; 

 целта за која е формирана е исполнета или не може да се исполни; 

 ако работи спротивно на Законот за здруженија на граѓани и 
фондации 



 

Предлог за престанок на работа на Мрежата до Собранието се поднесува 
од страна на Управниот одбор или Директорот на Мрежата . 

 

Член 33 
 
При престанок со работа на Мрежата и по надмирување на настанатите 
обврски од работењето, преостанатиот  имотот и средствата се 
подаруваат на установи и организации  за поддршка на млади. 

 
 
 
Овој Статут стапува на сила на денот на неговото донесување  
 
 
 
Скопје,  
 


