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Во согласност со одредбите од Законот за здруженија и фондации, Статутот на НМСМ и одлуките 

на Генерално собрание на НМСМ број 0101-8/1 од 30.06.2014; 01-21/5 од 27.02.2016,  01-08/6 од 

25.03.2017,  01-57/6 од 19.05.2018,  02-09/2 од 11-12.05.2019 и 02-48/1_од Генерално собрание на 

НМСМ на седница одржана на ден 29.10.2019 год. го донесе следниот пречистен текст на: 

 

 

СТАТУТ 

 

Член 1 

Одделните изрази употребени во овој Статут го имаат следното значење:  

- Активност- Организирано дејствување или работа  

- Организација- Правен субјект регистриран според Законот за здруженија и фондации на Р. 

Северна Македонија и други закони 

 - Млади- сите лица на возраст од 15 до 29 години1 

- Вкупен број гласови на Генерално собрание- збир на гласови на сите полноправни членки во 

НМСМ 

- Гласови претставени на Генералното собрание- вкупен број на гласови на присутните 

делегати на полноправните членки на тековното собрание 

- Пролетно собрание - Седница на Собранието на НМСМ кое се одржува во периодот март-јуни;  

- Есенско собрание – Седница на Собранието на НМСМ кое се одржува во периодот септември-

ноември. 

 

 

Член 2 

Националниот младински совет на Македонија (во понатамошниот текст: НМСМ) е сојуз на 

здруженија во кој на доброволна основа членуваат здруженија и фондации од Република 

Северна Македонија. 

 

 

НАЗИВ И СЕДИШТЕ 

 

Член 3 

Целосниот назив на сојузот гласи: Национален младински совет на Македонија 

Скратениот назив на сојузот гласи: НМСМ  

Меѓународниот назив на сојузот е: National Youth Council of Macedonia  

Седиштето на сојузот се наоѓа во Скопје, на ул. Аминта Трети 29/1-3, 1000 Скопје. НМСМ делува 

на територијата на Република Северна Македонија. 

                                                             
1 Согласно Националната стратегија за млади на Р. Македонија 2016-2025 

mailto:info@nms.org.mk
https://www.facebook.com/NMSMKD
https://twitter.com/nmsmkd


ул. Аминта Трети 29/1-3, 1000 Скопје 

+389 78 350 531 

info@nms.org.mk 

/NMSMKD 

@NMSmkd  

 

 
 

 

 

 

ПРАВЕН СТАТУС НА НМСМ  

Член 4 

НМСМ има својство на правно лице со права, обврски и одговорности кои произлегуваат од 

Уставот на Република Северна Македонија, Законот за здруженија и фондации и останатите 

позитивно-правни прописи на Република Северна Македонија, Статутот и интерните акти на 

НМСМ.  

НМСМ за своите обврски одговара со целокупниот свој имот и средства. 

 

 

Член  5 

НМСМ е непрофитна организација. 

НМСМ не врши партиски активности и не го користи својот имот и средства за остварување на 

целите на други организации. 

НМСМ не се основа и не дејствува со цел на стекнување добивка. 

НМСМ може да врши дејности со кои може да се стекне со добивка, согласно со целите утврдени 

со овој Статут.  

Ако во работењето на НМСМ се оствари добивка, таа ќе биде употребена исклучиво за 

остварување на целите утврдени со овој Cтатут.  

Остварената добивка не може да се распределува помеѓу основачите, членовите, членовите на 

органите, вработените или кое било друго лице поврзано со нив, согласно Законот за 

здруженија и фондации 

 

 

СИМБОЛ НА НМСМ  

Член 6 

Симболот на НМСМ е во кружна форма, со изглед на клопче, во чии рамки се содржани линии 

испреплетени во розова, зелена и сина боја. 

Начинот  на  користење  и  употребување  на  симболот  е  регулиран  со  Прирачник за дизајн 

на НМСМ кој е усвоен од Управниот одбор. 

 

 

ПЕЧАТ И ШТЕМБИЛ 

 

Член 7 

Печатот на НМСМ е во кружна форма.  

Во средината на печатот е симболот на НМСМ, а околу него стои натписот: 

- На македонски јазик: Национален младински совет на Македонија и  

- На албански јазик: Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë 

Штембилот на НМСМ е во правоаголна форма, го содржи називот на НМСМ и место за архивски 

број и датум. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА НМСМ 

 

Член 8 

Мисијата на НМСМ е да ги претставува и застапува интересите на младите луѓе како врска со 

сите засегнати страни, да овозможи задоволување на нивните општествени потреби, како и да 

поттикне и обезбеди вклучување и активно учество на младите во процесите на донесување 

одлуки на секое ниво. 

 

 

Член 9 

Целите на НМСМ се: 

1. Зајакнување на улогата на НМСМ како претставничко тело на младите и младинските 

организации; 

2. Поттикнување на процеси за креирање на политики кои овозможуваат социјален и 

личен развој на младите, квалитетно образование, младинска вработливост и младинско 

учество; 

3. Застапување и делување во името на младите и младинските организации преку 

претставување на нивните интереси пред институциите; 

4. Обединување  и  развој  на  капацитетите  на  младинскиот  сектор  преку  зајакнување  

и промоција на улогата на младинските организации; 

5. Промоција на неформалното образование и поттикнување на креирање системи за 

поддршка на млади на локално, регионално и национално ниво; 

6.    Унапредување на положбата на младите во општеството преку: 

- Промоција и дејствување кон зајакнување на младинското учество во процесите на 

донесување на одлуки, 

- Промоција   на   младински активизам, младинско информирање и активно граѓанство 

помеѓу младите, 

- Поттикнување на младинско организирање на локално, регионално и национално ниво;  

- Активно учество во процеси на европско ниво; 

- Унапредување на еднаквоста, третманот на младите, толеранцијата и демократијата кај 

младите и помеѓу младите. 

Во остварувањето на наведените цели НМСМ ги застапува интересите на младите во Република 

Северна Македонија без разлика на нивната социо-економска положба, пол, раса, етничка и 

културна припадност, политички и верски уверувања, сексуална ориентација, родов идентитет 

или било кој друг облик на разликување. 
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Член 10 

 

За да ги оствари поставените цели НМСМ ќе ги користи следниве методи на дејствување: 

1. Формулирање и изработка на политики, стручни ставови и едукативни материјали од области 

на младинска политика и други области значајни за младите; 

2. Организирање на кампањи, промотивни активности и активности за подигнување на јавната 

свест во области значајни за младите; 

3. Работа на зајакнување на капацитетите на нејзините членки преку советувања, обуки и 

размена на искуства; 

4. Организирање стручни собири, советувања, семинари и други видови на едукација од 

областа на младинска политика и други јавни политики значајни за младите, самостојно или со 

други организации и институции; 

5. Соработка со универзитети и други образовни и културни установи, државни институции, 

стручни здруженија, меѓународни организации и други организации во земјата и во странство; 

6. Издавање на публикации и други едукативни материјали на теми поврзани со младински 

политики и други јавни политики значајни за младите; 

7. Изработка и спроведување на истражувања на теми поврзани со младински политики и други 

области значајни за младите; 

8. Воспоставување и учество во работни групи;  

9. Комуникација и соработка со институции;  

10. Иницирање и учество во национални и меѓународни процеси. 

 

 

Член 11 

 

ОСНОВНИ ВРЕДНОСТИ и ПРИНЦИПИ на НМСМ се: 

 

-     Човекови и младински права 

-     Разновидност, плурализам 

-     Меѓукултурен дијалог 

-     Независност 

-     Анти-дискриминација 

-     Вклученост 

-     Толеранција 

-     Транспарентност 

-     Одговорност кон животната средина 

-     Волонтерство  

-     Демократија 
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ЧЛЕНСТВО ВО НМСМ 

 

Член 12 

 

Членови на НМСМ се правни лица основани како здруженија, фондации, сојузи на здруженија 

и подмладоци на други организации кои се регистрирани во Република Северна Македонија и 

работат според Законот за здруженија и фондации и други закони. 

 

 

Член 13 

 

Организациите кои се членки на НМСМ се категоризираат во следните категории: 

1.Сојузи; 

2.Младински организации;  

3.Организации за млади; 

4.Подмладоци на други организации. 

 

Член 14 

 

Членството во НМСМ може да биде: 

1.Полноправно и 

2.Придружно. 

 

 

КРИТЕРИУМИ ЗА ПОЛНОПРАВНО ЧЛЕНСТВО 

 

Сојузи 

Член 15 

 

За да се стекнат со статус полноправни членки, организациите категоризирани како Сојузи 

потребно е да ги исполнуваат следните критериуми: 

1. Искуство со работа со млади и застапување на интересите на младите од најмалку 3 години; 

2. Да бидат регистрирани како Сојуз во смисла на одредбите од Законот за здруженија и 

фондации или други закони за здружување 

3. Во структурата на собранието или извршниот орган да бидат присутни млади лица; 

4. Младите  да  се  стратешки  приоритет  дефиниран  во  мисијата  и  во  Статутот  на 

организацијата; 

5. Годишно да реализираат најмалку 10 активности, со вкупен годишен опфат од најмалку 300 

млади лица кои се корисници на активностите; 

6. Буџетот на организација за последната година, според годишната завршна сметка, да 

изнесува најмалку 123.000 денари; 

7. Да не се членови на организација која е член на НМСМ; 
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8. Да имаат ажурирана интернет страница или друга онлајн платформа за комуникација со 

јавноста. 

 

 

Младински организации 

 

Член 16 

 

За да се стекнат со статус полноправни членки, организациите категоризирани како Младински 

организации потребно е да ги исполнуваат следните критериуми: 

1. Искуство со работа со млади и застапување на интересите на младите од најмалку 3 години; 

2. Две третини од структурата на собранието или извршниот орган да бидат составени од млади 

лица; 

3. Да работат според принципот “од млади за млади”; 

4. Целта,  статутот  и  активностите  на  организацијата  да  бидат  поврзани  со  работа  со млади; 

5. Годишно да реализираат најмалку 10 активности, со вкупен годишен опфат од најмалку 300 

млади лица кои се корисници на активностите; 

6. Буџетот на организација за последната година, според годишната завршна сметка, односно 

годишниот финансиски извештај, да изнесува најмалку 123.000 денари; 

7. Да не се членови на организација која е член на НМСМ; 

8. Да имаат ажурирана интернет страница или друга онлајн платформа за комуникација со 

јавноста. 

 

 

Член 17 

 

Доколку организацијата престане да ги исполнува критериумите за полноправно членство во 

НМСМ како Младинска организација во смисла на став 3 од член 16 од овој Статут, а ги 

исполнува критериумите за членство како Организација за млади, Генералното собрание на 

почетокот на првата наредна седница ќе констатира соодветна категоризација на 

организацијата како Организација за млади.  

 

 

Организации за млади  

 

Член 18 

 

За да се стекнат со статус полноправни членки, организациите категоризирани како 

Организации за млади потребно е да ги исполнуваат следните критериуми: 

1. Искуство со работа со млади и застапување на интересите на младите од најмалку 3 години; 

2. Во структурата на собранието или извршниот орган да бидат присутни млади лица; 

3. Младите  да  се  стратешки  приоритет  дефиниран  во  мисијата  и  во  статутот  на 

организацијата; 
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4. Годишно да реализираат најмалку 10 активности, со вкупен годишен опфат од најмалку 300 

млади лица кои се корисници на активностите; 

5. Буџетот на организација за последната година, според годишната завршна сметка, да 

изнесува најмалку 123.000 денари; 

6. Да не се членови на организација која е член на НМСМ; 

7. Да имаат ажурирана интернет страница или друга онлајн платформа за комуникација со 

јавноста. 

 

 

Подмладоци на други организации  

 

Член 19 

 

За да се стекнат со статус полноправни членки, организациите категоризирани како 

Подмладоци на други организации потребно е да ги исполнуваат следните критериуми: 

1. Во статутот на организацијата да бидат интегрирани како составен дел на организацијата чиј 

подмладок се; 

2. Искуство со работа со млади и застапување на интересите на младите најмалку 3 години; 

3. Во структурата на раководството/извршниот орган да бидат присутни млади лица; 

4. Годишно да реализираат најмалку 10 активности, со вкупен годишен опфат од најмалку 300 

млади лица кои се корисници на активностите; 

5. Да не се членови на организација која е член на НМСМ; 

6. Да имаат ажурирана интернет страница или друга онлајн платформа за комуникација со 

јавноста. 

 

Член 20  

 

Прекатегоризација од полноправна во придружна членка 

 

 

Доколку организација членка на НМСМ престане да  ги исполнува критериумите за 

полноправно членство во НМСМ , Генералното собрание на почетокот на првата наредна 

седница ќе констатира соодветна категоризација на организацијата како придружна членка, 

под услов организацијата да ги исполнува критериумите за придружно членство во смисла на 

одредбите од овој Статут. 

 

 

ПРИДРУЖНО ЧЛЕНСТВО  

 

Сојузи 

 

Член 21 
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За да се стекнат со статус придружни членки, организациите категоризирани како Сојузи 

потребно е да ги исполнуваат следните критериуми: 

1. Искуство со работа со млади и застапување на интересите на младите; 

2. Да бидат регистрирани како Сојуз во смисла на одредбите од Законот за здруженија и 

фондации или други закони за здружување; 

3. Во структурата на собранието или извршниот орган да бидат присутни млади лица; 

4. Младите да се стратешки приоритет дефиниран во мисијата и во статутот на организацијата; 

5. Годишно да реализираат најмалку 10 активности, со вкупен годишен опфат од најмалку 200  

млади лица кои се корисници на активностите; 

6. Буџетот на организацијата за последната година, според годишната завршна сметка, да 

изнесува најмалку 61.500 денари; 

7. Да не се членови на организација која е член на НМСМ; 

8. Да имаат ажурирана интернет страница или друга онлајн платформа за комуникација со 

јавноста. 

 

 

Младински организации 

 

Член 22 

 

За да се стекнат со статус придружни членки, организациите категоризирани како Младински 

организации потребно е да ги исполнуваат следните критериуми: 

1. Искуство со работа со млади и застапување на интересите на младите; 

2. Две третини од структурата на собранието или извршниот орган да бидат составени од млади 

лица; 

3. Да работат според принципот „млади за млади"; 

4. Целта,  статутот  и  активностите  на  организацијата  да  бидат  поврзани  со  работа  со млади; 

5. Годишно да реализираат најмалку 10 активности, со вкупен годишен опфат од најмалку  200 

млади лица кои се корисници на активностите; 

6. Буџетот на организацијата за последната година, според годишната завршна сметка, да 

изнесува најмалку 61.500 денари; 

7. Да не се членови на организација која е член на НМСМ; 

8. Да имаат ажурирана интернет страница или друга онлајн платформа за комуникација со 

јавноста. 

 

 

Организации за млади 

Член 23 

 

За да се стекнат со статус придружни членки, организациите категоризирани како Организации 

за млади потребно е да ги исполнуваат следните критериуми: 

1. Искуство со работа со млади и застапување на интересите на младите најмалку 2 години; 

2. Во структурата на собранието или извршниот орган да бидат присутни млади лица; 
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3. Младите да се стратешки приоритет дефиниран во мисијата и во статутот на организацијата; 

4. Годишно да реализираат најмалку 10 активности, со вкупен годишен опфат од најмалку 200 

млади лица кои се корисници на активностите; 

5. Буџетот на организацијата за последната година, според годишната завршна сметка, да 

изнесува најмалку 61.500 денари; 

6. Да не се членови на организација која е член на НМСМ; 

7. Да имаат ажурирана интернет страница или друга онлајн платформа за комуникација со 

јавноста. 

 

 

Подмладоци на други организации 

Член 24 

 

За да се стекнат со статус придружни членки, организациите категоризирани како Подмладоци 

на други организации потребно е да ги исполнуваат следните критериуми: 

1. Во статутот на организацијата да бидат интегрирани како составен дел на организацијата чиј 

подмладок се; 

2. Искуство со работа со млади и застапување на интересите на младите најмалку 2 години; 

3. Во структурата на раководството/одборот да бидат присутни млади лица; 

4. Годишно да реализираат најмалку 10 активности, со вкупен годишен опфат од најмалку 200  

млади лица кои се корисници на активностите; 

5. Да не се членови на организација која е член на НМСМ; 

6. Да имаат ажурирана интернет страница или друга онлајн платформа за комуникација со 

јавноста. 

 

 

ПРАВА И ОБВРСКИ НА ЧЛЕНКИТЕ НА НМСМ 

ПОЛНОПРАВНИ ЧЛЕНКИ 

 

Член 25 

 

Организациите кои се категоризирани како полноправни членки на НМСМ ги имаат следните 

права: 

1. Учествува во остварување на целите на НМСМ; 

2. Преку свои претставници, учествува во активностите организирани од страна на НМСМ;  

3. Активно учествува во процесот на градење ставови и креирање политики во рамките на 

НМСМ; 

4. Има право на глас на Генералното собрание, согласно одредбите од овој Статут; 

5. Номинира и гласа за избор на членови за Управниот одбор, Надзорниот одбор и останатите 

органи на НМСМ; 

6. Учествува, дава мислења и предлози на седниците на Генералното собрание на НМСМ; 

7. Информиран е за работата на НМСМ; 
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8. Остварува увид во актите и документите на НМСМ; 

9. Бара толкување на Статутот на НМСМ од Собранието на НМСМ; 

10. Остварува други права согласно одредбите од овој Статут. 

 

 

Член 26 

 

Организациите кои се категоризирани како полноправни членки на НМСМ ги имаат следните 

обврски: 

1. Редовно да учествува на состаноци на Генералното собрание на НМСМ; 

2. Да плаќа годишна членарина; 

3. Да се придржува кон вредностите и принципите на НМСМ; 

4. Да го чува угледот на НМСМ; 

5. Активно да придонесува за развојот на НМСМ; 

6. Го известува НМСМ за секоја измена и дополнување на Статутот и доставува пречистен текст 

на Статутот во рок од 30 дена од денот на регистрирање на измената, односно дополнувањето 

на Статутот во соодветниот регистар; 

7. Има други обврски согласно одредбите од овој Статут, интерните акти на НМСМ и позитвно-

правните прописи на Република Северна Македонија. 

 

Право на глас 

 

Член 27 

 

Полноправните членки имаат право на глас на Генералното собрание на НМСМ и тоа: 

1. Полноправни членки категоризирани како Сојузи: најмалку еден глас, а бројот на гласови се 

зголемува за по еден глас за секои три организации членки на сојузот кои ги исполнуваат 

критериумите за придружно членство како Младински организации или Организации за млади 

во смисла на одредбите на овој Статут, со тоа што вкупниот број на гласови не може да надмине 

4;  

2. Полноправни членки категоризирани како Младински организации – право на 2 гласа; 

3. Полноправни членки категоризирани како Организации за млади и Подмладоци на други 

организации – право на 1 глас. 

 

 

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ  

 

Член 28 

 

Организациите кои се категоризирани како придружни членки на НМСМ ги имаат следните 

права: 

1. Учествува во остварување на целите на НМСМ; 
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2. Учествува на седниците на Генералното собрание без право на глас, дава мислења и 

предлози; 

3. Информиран е за работата на НМСМ; 

4. Остварува увид во актите и документите на НМСМ; 

5. Бара толкување на Статутот на НМСМ од Собранието на НМСМ; 

6. Остварува други права согласно одредбите од овој Статут, интерните акти на НМСМ и 

позитивно-правните прописи на Република Северна Македонија. 

 

 

Член 29 

 

Организациите кои се категоризирани како придружни членки на НМСМ ги имаат следните 

обврски: 

1. Редовно да учествува на состаноци на Генералното собрание на НМСМ; 

2. Да плаќа годишна членарина; 

3. Да се придржува кон вредностите на НМСМ; 

4. Да го чува угледот на НМСМ; 

5. Има други обврски согласно одредбите од овој Статут, интерните акти на НМСМ и позитивно-

правните прописи на Република Северна Македонија. 

 

АПЛИЦИРАЊЕ ЗА ЧЛЕНСТВО  

 

Прво аплицирање за членство 

 

Член 30 

 

Организација која за прв пат аплицира за членство во НМСМ, потребно е да ја достави следната 

документација: 

1. Пополнет образец - барање за прием во членство; 

2. Статут;  

3. Тековна состојба (не постара од шест месеци);  

4. Организациска шема;  

5. Годишни наративни и финансиски извештаи за последните две години за полноправно 

членство; 

6. Доказ за свикување на седница на Генерално собрание или друг највисок орган на 

управување  

7. Одлука за членување во НМСМ од тело овластено да ја донесе таа одлука согласно Статутот 

и внатрешните акти на подносителот 

8. Програма за работа според која организацијата ќе ги реализира своите активности во 

наредниот период, од најмалку 6 месеци.  

Документацијата од став 1 се доставува до Секретаријатот на НМСМ. 
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Член 31 

 

Одлука за прием на организација во членство донесува Собранието на НМСМ, по претходно 

разгледување на документите за членство. 

Секретаријатот на НМСМ ги праќа претходно наведените документи минимум 10 дена пред 

одржувањето на Генералното собрание. 

Организацијата која со одлука на Генералното собрание е примена во членство, должна е да ја 

подмири годишната членарина во рок од 45  дена сметано од денот на донесувањето на 

одлуката, во спротивно ќе се смета дека одлуката за прием на членство воопшто не била 

донесена. 

 

Доколку одлуката за прием на организацијата во членство е донесена на пролетно собрание на 

Советот, платената чланарина се смета за тековната календарска година. Доколку одлуката за 

прием на организацијата во членство е донесена на есенско собрание на Советот, тогаш 

платената чланарина се смета за следната календарска година. 

 

 

Обновување на членство 

Член 32 

 

Секоја организација која е член на НМСМ е должна да го обновува членството на годишно 

ниво, најдоцна до 30 јуни во годината, за наредниот 12-месечен период. 

При обновување на членство организациите членки на НМСМ ја доставуваат следната 

документација: 

- Пополнет образец - барање за обновување на членство; 

- Годишен наративен и финансиски извештај за изминатата година; 

- Доказ дека организацијата ја има уплатено годишната членарина во НМСМ. 

Доколку организација членка не го обнови членството во НМСМ засклучно рокот предвиден 

во став 1 од овој член, на истата и се одзема правото на глас на седниците на Собранието, се 

додека не си ја исполни оваа обврска. 

По изминувањето на рокот од став 1, Управниот одбор на првата наредна седница со одлука 

утврдува листа на организации кои го обновиле своето членство во НМСМ. 

 

Член 33 

Организација- придружна членка на НМСМ која при обновувањето на членството аплицира за 

прием во полноправно членство ја доставува документацијата од член 30. 

Преминот од придружно во полноправно членство го верификува Генералното собрание на 

НМСМ. 
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Член 34 

Во случаи кога организација членка не исполнува услови за верификување на своето членство, 

ниту за премин во друга категорија на членство, согласно член 32, на организацијата и се 

одзема правото на глас на седниците на Собранието на НМСМ и не добиваат надоместок на 

трошоците за учество на седниците на Собранието на НМСМ. 

 

 

ПРЕСТАНОК НА ЧЛЕНСТВО 

Член 35 

Статусот полноправна или придружна членка на НМСМ престанува во следниве случаи: 

1. Доколку организацијата се откаже од членство, со доставување официјално писмо до 

Управниот одбор или Секретаријатот на НМСМ; 

2. Доколку организацијата нема платено две последователни членарини; 

3. Доколку организацијата отсуствува од две последователни седници на Генералното собрание 

на НМСМ; 

4. Со исклучување, доколку организацијата престане да ги исполнува критериумите за членство 

и 

5. Со исклучување, доколку организацијата работи спротивно на Статуот, целите и принципите 

на НМСМ.  

Генералното собрание на НМСМ констатира престанок на членство и одлучува за исклучување 

на организација од НМСМ.  

Во случаите од став 1, точка 1 и 2, Генералното собрание на првата наредна седница без 

гласање го констатира престанокот на членството на организацијата во НМСМ.  

Во случајот од став 1, точка 3, Генералното собрание без гласање го констатира престанокот на 

членството на организација во НМСМ, и тоа на крајот на втората последователна седница на 

Генералното собрание на која организацијата не е присутна. 

Во случаите од став 1, точка 4 и 5, Генералното собрание на предлог на орган на НМСМ или на 

било кој делегат донесува одлука за престанок на членство на организацијата во Сојузот. 

Одлуката од став 1 точка 5 се донесува со двотретинско мнозинство од вклупниот број гласови 

на Генералното собрание. 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЧЛЕНСТВО 

Член 36 

Собранието на НМСМ формира Комисија за членство, независно тело кои ги разгледува 

апликациите за членство констатира состојба за исполнетоста на условите за членство, креира 

и доставува извештај до УО и Собранието на НМСМ и врши ревизија на постојаното членство. 

Комисија за членство се формира од Собранието на НМСМ на предлог на членките. Комисијата 

се состои од најмалку три члена со мандат од две години. Работата на комисијата се уредува со 

посебен акт.  
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ЧЛЕНАРИНА 

Член 37 

 

Висината на годишната членарина за членство во НМСМ ја определува Управниот одбор, 

најдоцна до 30 септември во тековната година, а утврдениот износ се однесува на следната 

регистрација (обновување на членство) на организациите. 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИСКА СТРУКТУРА 

 

Член 38 

Органи на НМСМ се: 

1.Генерално собрание; 

2.Управен одбор; 

3.Претседател; 

4.Потпретседател; 

5.Надзорен одбор и  

6.Секретаријат 

 

 

 

ГЕНЕРАЛНО СОБРАНИЕ  

Член 39 

 

Генералното собрание е највисокото тело на НМСМ, кое го сочинуваат сите организации-

членки.  

Право на глас на Генералното собрание имаат организациите – полноправни членки на НМСМ 

кои извршиле регистрација согласно одредбите од овој Статут.  

Генералното собрание на НМСМ одржува седници најмалку еднаш годишно.  

Генералното собрание на НМСМ ги има следниве надлежности: 

1. Усвојува статут на НМСМ и врши дополнувања и измени на истиот; 

2. Ја усвојува годишната програма за работа и дава насоки за реализација на истата; 

3. Ги усвојува наративниот и финансискиот годишен извештај за работата на НМСМ; 

4. Усвојува буџет (финансиски план) на НМСМ, на предлог на Управниот одбор; 

5. Ги избира и разрешува членовите на Управниот одбор, Претседателот, Потпретседателот и 

Надзорниот одбор на НМСМ; 

6. Донесува одлуки за прием на организации во членство и за исклучување од членство; 

7. Дава насоки за работењето на НМСМ; 

8. Усвојува стратегија за работа на НМСМ; 

9. Донесува одлука за пристапување на НМСМ во меѓународни организации; 
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10. Донесува одлука за формирање на привремени работни тела за извршување на работи од 

негова надлежност; 

11. Донесува одлука за престанок на НМСМ со двотретинско мнозинство од вкупниот број 

гласови на Генералното собрание; 

12. Врши и други работи кои произлегуваат од овој Статут, интерните акти на НМСМ и 

позитивно-правните прописи. 

Генералното собрание ја регулира својата работа со посебен Деловник кој се усвојува со 

мнозинство гласови од гласовите претставени на седницата. 

 

 

Член 40 

 

Генералното собрание  се  свикува  најмалку  30  дена  пред  денот  на  одржување  на  седницата, 

со доставување на покана до членовите на собранието.  

Седниците на Генералното собрание  ги свикува Претседателот по сопствена иницијатива, по 

предлог на Управниот  одбор  на  НМСМ  или по предлог на  најмалку  една  третина  од  

регистрираните полноправни членки во НМСМ. 

Доколку Претседателот во рок од 15 дена од денот на дадениот предлог не свика седница, 

истата ја свикува Управниот одбор во следните 15 дена.  

Доколку Претседателот, односно Управниот одбор, не ја свика седницата во роковите 

предвидени во став три, истата може да биде свикана од страна на било кој од иницијаторите 

во следните 15 дена. 

 

 

Член 41 

 

Седница на Генералното собрание може да се одржи доколку на истата се присутни 

организации кои претставуваат 50% + 1 од вкупниот број на гласови на собранието. 

Со седниците на Собранието раководи Претседателот на НМСМ. 

Во случај на отсуство на Претседателот, со седницата на Генералното собрание раководи 

Потпретседателот на НМСМ.  

Во случај на отсуство на Потпретседателот со седницата на Генералното собрание раководи 

лице избрано од собранието.  

Одлуките на Генералното собрание ќе бидат полноважни доколку за нив се изјасниле 

организации кои претставуваат 50%+1 од вкупниот број на присутни организации, но не 

помалку од 1/3 од вкупниот број на гласови на собранието, освен ако не е поинаку   определено 

со овој Статут,  Деловникот за работа на Собранието или друг акт.  

 

 

Член 42 

 

Генералното собрание работи на отворени седници, а донесувањето на одлуки е со јавно 

гласање. 
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Собранието донесува одлуки со јавно гласање на присутните членови, освен кога: 

- Се избираат членови на органите на управување, извршните или надзорните органи на 

НМСМ; 

- Собранието ќе одлучи заради донесување одлука во врска определено прашање да се 

пристапи кон тајно гласање. 

 

 

 

УПРАВЕН ОДБОР  

 

Член 43 

 

Помеѓу две седници на Генералното собрание, со работата на НМСМ управува Управниот 

одбор.  

Управниот одбор го сочинуваат 7 (седум) членови, од кои 5 (пет) се избираат од страна на 

Генералното собрание, додека Претседателот и Потпретседателот на НМСМ се членови на 

Управниот одбор по функција. 

Управниот одбор за својата работа одговара пред Собранието.  

Работата на членовите на Управен одбор е на волонтерска основа.  

Управниот одбор може полноважно да работи доколку на седниците присуствуваат повеќе од 

половина од неговите членови.  

Управниот одбор одржува седници најмалку еднаш месечно. 

Одлуките на Управниот одбор се донесуваат со мнозинство гласови од вкупниот број членови, 

освен ако за одделни прашања не е поинаку определено со овој Статут.  

Работата на Управниот одбор се регулира со посебен Деловник кој се усвојува со мнозинство 

гласови од вкупниот број од неговите членови. 

 

 

Член 44 

 

Членовите на Управниот одбор се избираат со мандат во времетраење од две години, со 

можност за еден реизбор.  

Изборот на членовите на Управен одбор се спроведува врз основа на кандидатска листа на која 

под редни броеви по азбучен ред се наведени имињата на сите предложени кандидати.  

Секој член на Генералното собрание има право да гласа за најмногу 5 кандидати од листата.  

За избрани ќе се сметаат оние кандидати кои добиле најголем број гласови, но не помалку од 

1/3 од вкупниот број гласови на Собранието.  

 

 

 

Член 45 

Управниот одбор на НМСМ ги има следните надлежности: 

1. Раководи со НМСМ помеѓу две седници на Собранието; 
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2. Ги спроведува донесените одлуки и заклучоци на Собранието; 

3. Распишува конкурс за генерален секретар, го избира и разрешува истиот; 

4. Ги застапува интересите на организацијата и нејзините членки 

5. Учествува во обезбедувањето на финансиска поддршка за работата на организацијата; 

6. Поднесува извештај за својата работа пред Собранието; 

7. Врши надзор на работата на Генералниот секретар; 

8. Предлага измени и дополнувања на Статутот, како и донесување на нов Статут; 

9. Донесува одлуки за формирање на комисии и тела за извршување работи од негова 

надлежност; 

10. Донесува  правилници  и  други  акти  со  кои  поблиску  се  регулираат определени прашања 

во врска со работата на НМСМ; 

11. Го утврдува износот на годишната членарина; 

12.. Именува претставници на НМСМ во други организации, здруженија, органи на власта и 

меѓународни организации; 

13. Работи во насока на постигнување на целите и остварување на принципите на НМСМ и 

целокупниот развој на организацијата; 

14. Врши други работи во согласност со овој Статут, интерните акти на НМСМ, позитивно-

правните прописи, како и работи кои н се во надлежност на ниту еден друг орган на НМСМ.  

  

 

Член 46 

Должноста член на Управен одбор престанува пред истекот на времето за кое членот е избран 

во следните случаи: 

- На  барање  на  членот  на  Управниот одбор,  со  поднесување  на  писмена оставка.  

Оставката  се поднесува до Претседателот на НМСМ, а мандатот на членот на Управниот одбор 

му престанува со денот на прием на оставката од страна на Претседателот. Во случај на оставка 

на Претседателот, оставката се доставува до Управниот одбор; 

- Доколку биде предвремено разрешен од страна на Генералното собрание поради 

повреда на одредбите од Статуот, интерните акти на НМСМ, актите на Собранието, Уставот, 

законските и подзаконските прописи или поради несовесно вршење на функцијата; 

- Доколку отсуствува на повеќе од половината одржани седници во тековната година, 

односно отсуствува неоправдано на три седници на Управен одбор последователно;  

Поради смрт или одземање на деловна способност.  

Во случаите од став 1, алинеја 3 и 4 престанокот на траењето на мандатот го констатира 

Управниот одбор.  

 

Член 47 

 

Во случај на престанок на мандатот на член на Управен одбор во некој од случаите од член 45, 

испразнетото место во Управен одбор ќе го заземе кандидатот кој на изборите за членови на 
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Управен одбор бил зад последниот кандидат кој бил избран за член, под услов истиот да освоил 

најмалку 1/3 од вкупниот број на гласови на собранието. 

Во случај да не постои кандидат кој ги исполнува условите за менување согласно став 1, Управен 

одбор ќе распише конкурс за избор на член кој ќе стапи на функција на испразнетото место. 

Членот на Управниот одбор ќе се избере по пат на доставување на кандидатури со поддршка 

од организациите - полноправни членки. 

Управен одбор ќе констатира дека за нов член на Управен одбор како вршител на должност е 

избран кандидатот кој добил поддршка од  организации, кои претставуваат најголем број на 

гласови, но не помалку од 1/3 од вкупниот број гласови претставени од страна на 

организациите – полноправни членки. 

Доколку ваква постапка за избор на член на Управен одбор се спроведе на најмногу 3 месеца 

пред следната седница на Собранието, на лицето кое е избрано не му се пресметува овој 

период како мандатен период. Во спротивно, кога периодот до следно собрание е поголем од 

3 месеца, на избраното лице му се пресемтува мандатен период и има право на само уште еден 

реизбор. 

Членот избран на овој начин, добива мандат во времетраење еднакво со преостанатото 

времетраење на мандатот на останатите членови на Управниот одбор.  

Управниот одбор има право  да избере најмногу  2 члена во текот на својот мандат. 

 

 

Член 48 

 

За седниците на Управниот одбор се води записник. 

Одлуките и заклучоците кои ги донесува Управниот одбор мора да бидат запишани во 

записникот од седницата. 

Записникот од седницата го потпишуваат Претседателот и записничарот. 

Одлуките донесени на седницата ги потпишува само Претседателот на НМСМ. 

Одлуките донесени на седниците на Управниот одбор се доставуваат до сите членки на НМСМ.  

Секоја членка на НМСМ има право, на нејзино барање, да добие примерок од записник од 

седница на Управниот одбор. 

 

 

Член 49 

 

За својата работа Управниот одбор е одговорен пред Генералното собрание на НМСМ. 

Генералното собрание може да го отповика Управниот одбор или поедини негови членови и 

пред истекот на траењето на мандатот, доколку оцени дека истите не ја извршуваат својата 

должност во согласност со одредбите на овој Статут, интерните акти на НМСМ, одлуките на 

Собранието и позитивно-правните прописи.   
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Одлуката од став 2 се донесува со мнозинство од бројот на гласови претставени на Генералното 

собрание, но не помалку од 1/3 од вкупниот број гласови. 

 

 

Претседател 

Член 50 

 

Претседателот е  самостоен  орган кој го застапува и претставува НМСМ, а за својата работа 

одговара пред Собранието на НМСМ. 

Претседателот на НМСМ е член на Управниот одбор по функција и раководи со неговото 

работење.  

Претседателот на НМСМ се избира со мандат во времетраење од две години, со можност за 

еден реизбор.  

Претседателот го избира Собранието на НМСМ со мнозинство гласови од вкупниот број гласови 

на Собранието. 

Доколку ниту еден од кандидатите не го освои мнозинството од став 4, се организира втор круг 

на гласање во кој учествуваат прворангираниот и второрангираниот кандидат според бројот 

на гласови. 

Во вториот круг за избран ќе се смета оној кандидат кој освоил мнозинство гласови од 

гласовите претставени на Собранието, но не помалку од 1/3 од вкупниот број гласови. 

Доколку на изборите е кандидиран само еден кандидат, истиот ќе се смета за избран доколку  

освои мнозинство гласови од гласовите претставени на Собранието, но не помалку од 1/3 од 

вкупниот број гласови. 

 

 

Член 51 

 

Претседателот се грижи работата на НМСМ да биде во согласност со Уставот, законските и 

подзаконските прописи на Република Северна Македонија, како и во согласност со Статутот и 

другите акти на НМСМ, и се грижи за спроведување на одлуките на органите на НМСМ. 

Претседателот на НМСМ е овластен да презема дејствија во врска со сите тековни активности 

на НМСМ, со исклучок на донесување одлуки и преземање на дејствија кои се во надлежност 

на Собранието и Управниот одбор. 

 

 

Член 52 

 

Во рамките на своите надлежности, Претседателот на НМСМ особено ги врши следниве работи:   

-Претседава со седниците на Собранието и Управниот одбор на НМСМ;  

-Ја следи работата и врши координација на извршните и оперативните органи и тела на НМСМ 

во врска со утврдените активности и се грижи за редовно вршење на работите кои се 

извршуваат во рамките на НМСМ;  
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-Одговорен е за спроведување на одлуките на Собранието и Управниот одбор на НМСМ;  

-Врз основа на одлука на Управниот одбор отвора и затвора банкарски сметки на НМСМ;  

-Го преставува НМСМ на повик, или по лична иницијатива на настаните, манифестациите, 

состаноците и собирите кои ги организира НМСМ, неговите членови, други меѓународни и 

национални организации, органите на државата, единиците на локалната самоуправа и 

останатите органи и организации, доколку е тоа во согласност со целите на НМСМ, а по 

претходна консултација со УО;  

-Поднесува извештај за работата на НМСМ во мандатниот период;  

-Се грижи за усогласеноста на финансиско-материјалното работење на НМСМ со законските 

прописи;  

-Врши други работи во согласност со закон, овој Стаут, интерните акти на НМСМ и актите на 

Собранието; 

 

 

Потпретседател 

Член 53 

 

Потпретседателот е орган на НМСМ кој му помага на Претседателот во вршењето на работите 

од негова надлежност, го заменува во сите околности во случај на спреченост или отсуство и 

врши други работи и задачи кои на него ги пренесува Претседателот.  

Потпретседателот на НМСМ се избира со мандат во времетраење од две години, со можност за 

еден реизбор.  

Потпретседателот го избира Собранието на НМСМ со мнозинство гласови од вкупниот број 

гласови на Собранието. 

Доколку ниту еден од кандидатите не го освои мнозинството од став 3, се организира втор круг 

на гласање во кој учествуваат прворангираниот и второрангираниот кандидат според бројот 

на гласови. 

Во вториот круг за избран ќе се смета оној кандидат кој освоил мнозинство гласови од 

гласовите претставени на Собранието, но не помалку од 1/3 од вкупниот број гласови. 

Доколку на изборите е кандидиран само еден кандидат, истиот ќе се смета за избран доколку  

освои мнозинство гласови од гласовите претставени на Собранието, но не помалку од 1/3 од 

вкупниот број гласови. 

За својата работа Потпретседателот одговара пред Собранието на НМСМ. 

 

 

Надзорен одбор 

 

Член 54 

 

Надзор над работењето на органите и телата на НМСМ врши Надзорниот одбор.  

Надзорниот одбор е самостоен орган на НМСМ, составен од непарен број на членови, минимум 

3.  
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Членовите на Надзорниот одбор ги избира Собранието на НМСМ, со мандат во времетраење 

од 2 години со можност за еден реизбор. 

Изборот на членовите на Надзорниот одбор се спроведува врз основа на кандидатска листа на 

која под редни броеви по азбучен ред се наведени имињата на сите предложени кандидати. 

Секој член на Собранието има право да гласа за најмногу пет кандидати од листата. 

За избрани ќе се сметаат оние кандидати кои добиле најголем број гласови, но не помалку од 

1/3 од вкупниот број гласови на Собранието.  

Доколку во конкуренција за освојување на последното место во Надзорниот одбор повеќе 

кандидати имаат еднаков број гласови, гласањето за овие кандидати се повторува се додека 

еден од нив не добие поголем број гласови од останатите.  

 

 

Член 55 

 

Членовите на Надзорниот одбор избираат Претседател од своите редови. 

Седниците на Надзорниот одбор ги свикува Претседателот. 

Надзорниот одбор може да работи и да одлучува доколку на седницата се присутни најмалку 

тројца членови.  

Одлуките на надзорниот одбор се носат со мнозинство гласови од вкупниот број членови.  

 

 

Член 56 

Надзорниот одбор врши контрола над целокупното работење на органите и телата на НМСМ, 

а особено контрола над материјално-финансиското работење.  

Надзорниот одбор ги има следните надлежности: 

•Може да донесе деловник за работа заради подетално уредување на неговото работење и 

поефикасно остварување на неговите надлежности; 

•Го следи спроведувањето на Статутот и Програмата за работа на НМСМ; 

•Го следи начинот на работа на органите и телата на НМСМ; 

•Ја разгледува целокупната документација на организацијата, а особено документацијата од 

областа на материјално-финансиското работење и 

•Врши други работи утврдени со овој Статут, интерните акти на НМСМ, како и актите и одлуките 

на Собранието.  

Надзорниот одбор се состанува по потреба, а најмалку два пати во текот на една календарска 

година.    

Надзорниот одбор еднаш годишно до Собранието поднесува извештај за својата работа, кој 

задолжително содржи извештај за спроведената контрола и надзор над финансиското и 

сметководствено работење. 

 

 

Член 57 
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Сите органи и тела на НМСМ се должни, на барање на Надзорниот одбор, да достават 

примероци од целокупната документација со која располагаат, како и да соработуваат со 

Надзорниот одбор при спроведувањето на активностите на контрола и надзор.  

 

 

Член 58 

Собранието може да го разреши Надзорниот одбор пред истекот на траењето на мандатот. 

Собранието може да го разреши целиот Надзорен одбор или поединечни негови членови 

поради неактивност, несовесно исполнување на обврските или непочитување на актите на 

НМСМ.  

Должноста член на Надзорен одбор може да престане на  барање  на  членот  на  Надзорниот 

одбор,  со  поднесување  на  писмена оставка, која се поднесува до Претседателот на 

Надзорниот одбор.   

Претседателот на Надзорниот одбор е должен за поднесената оставка без одлагање да го 

информира Управниот одбор, кој ќе ја проследи информацијата до Генералното собрание.  

Во случај на оставка на Претседателот на Надзорниот одбор, оставката се поднесува директно 

до Управниот одбор.  

Во случај на престанок на мандат на член на Надзорен одбор поради оставка или трајна 

спреченост на член да ја извршува функцијата, нов член на Надзорниот одбор ќе се избере на 

следното Генерално собрание. 

 

СЕКРЕТАРИЈАТ 

 

Член 59 

 

Секретаријатот на НМСМ е оперативен орган кој е задолжен за спроведување на сите 

активности од областа на тековното работење на НМСМ кои не се во надлежност на други 

органи и тела.  

Со Секретаријатот на НМСМ раководи Генералниот секретар. 

Покрај Генералниот секретар, членови на Секретаријатот се координаторите кои раководат со 

одделите во рамките на Секретаријатот и асистентите на Секретаријатот.  

Одлуката за избирање на координаторите на одделите и асистентите ја носи Генералниот 

секретар на НМСМ, по претходно распишан конкурс.  

 

 

Член 60 

 

За вршење на определени работи од делокругот на работата на Секретаријатот, во рамките на 

Секретаријатот, Управниот одбор може да формира постојани или привремени оддели и  

ресори. 
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Работата на одделите во рамките на Секретаријатот подетално се уредува со посебен акт кој го 

донесува Управниот одбор на НМСМ. 

 

 

Генерален секретар  

Член 61 

 

Генералниот секретар раководи со работата на секретаријатот на НМСМ. 

Генералниот секретар се именува и разрешува од страна на Управниот одбор на НМСМ, по 

претходно распишан јавен конкурс. 

Мандатот на Генералниот секретар е со времетраење од 3 години со можност за реизбор. 

 

Член 62 

 

Генералниот секретар ги има следните права, обврски и одговорности:  

-Врши координација на одделите и членовите на Секретаријатот;  

-Во координација и по налог на Претседателот и Управниот одбор, презема активности за 

имплементација на одлуките донесени од страна на Собранието и Управниот одбор; 

-Соработува со членовите на Управниот одбор за прашања во врска со реализацијата на 

програмата, одлуките и останатите акти на органите на НМСМ и други прашања од областа на 

тековното работење на НМСМ; 

-Се грижи за правилна употреба и планско користење на имотот и средствата на НМСМ; 

-По налог на Управниот одбор, врши други работи од областа на тековното работење на НМСМ; 

- Присуствува на седниците на УО, дава мислења и предлози во насока на подобрување на 

работата на Секретаријатот и застапување на интересите на организациите членки 

- Именува и разрешува координатори на оддели и асистенти. 

 

 

Член 63 

 

Генералниот секретар за својата работа е одговорен пред Управниот одбор на НМСМ. 

Генералниот секретар еднаш годишно поднесува до Управниот одбор и Собрание извештај за 

својата работа и за работата на Секретаријатот на НМСМ. 

На барање на член на Управниот одбор, Генералниот секретар е должен да му обезбеди 

информација за било кое прашање кое е во доменот на неговото работење или работењето на 

Секретаријатот на НМСМ. 

 

 

 

ИЗБОРИ И КАНДИДИРАЊЕ 
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Член 64 

 

Избори за Претседател, Потпретседател, Генерален секретар, членови на Управен одбор, 

Надзорен одбор и Секретаријат распишува Управниот одбор со одлука, која се проследува до 

сите членови на НМСМ преку јавен повик за доставување на кандидатури. 

Управниот одбор носи одлука за распишување на избори за Претседател, Потпретседател и 

членови на Управен одбор, најдоцна 30 дена пред истекот на мандатот на Претседателот, 

Потпретседателот и членовите на Управниот одбор. Изборите за членови на телата ги 

распишува Претседателот на НМСМ. 

Доколку Управниот одбор не распише избори во согласност со овој член во рок од 30 дена од 

денот кога настапиле услови за тоа, Претседателот на НМСМ во дополнителен рок од 8 дена ќе 

ги распише изборите.  

Доколку Претседателот не ги распише изборите во рокот од став 3, секој полноправен член на 

НМСМ има право да го свика Собранието кое ќе распише избори.  

При изборот на членовите на органите на НМСМ, ќе се води грижа за еднакви можности и 

правична застапеност по родова, етничка и било каква друга основа.  

 

 

Член 65 

 

Кандидатите за членови на органите доставуваат кандидатури за учество на изборите.  

Содржината на кандидатурите ја утврдува органот кој ги распишува изборите.  

Кандидатот за Претседател на НМСМ кон кандидатурата задолжително доставува предлог-

програма за работа за мандатниот период. 

 

 

 

СУДИР НА ИНТЕРЕСИ 

 

Член 66 

 

Ниту еден член на орган на НМСМ нема право да гласа за одлука која може да му донесе 

материјална корист нему лично, не неговиот брачен другар или роднина.  

Секој член на орган на НМСМ е должен пред одлучувањето за определено прашање да пријави 

судир на интереси, доколку постои таков судир во смисла на одредбите од овој Статут.  

 

 

Член 67 
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Набавка на добра и услуги од трговско друштво или друга организација во кое член на орган 

на НМСМ и член на неговото потесно семејство (брачен другар, родители, деца) има удел или 

економски интерес од друг облик се врши исклучиво врз основа на одлука на Управниот одбор 

на НМСМ, која се донесува со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број членови. 

За удел или економски интерес нема да се смета учество во капитал на трговско друштво помал 

од 2%. 

 

 

ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА НА НМСМ 

 

Член 68 

Работата на НМСМ е јавна. 

Јавноста во работењето на НМСМ се остварува преку: издавање на билтени, весници, 

публикации, соопштенија од седниците на органите, јавни гласила, интернет страници и др. 

Сите документи на НМСМ се архивираат и се достапни на јавноста на јазикот на кој се составени 

а според можностите на организацијата  или по барање на членки се преведуваат на друг јазик.   

 

Сите документи кои се објавуваат на јавните гласила на НМСМ се достапни на албански, 

македонски и англиски јазик.  

 

Одговорен во јавноста за работењето на НМСМ е Секретаријатот на НМСМ.  

НМСМ редовно ги објавува годишните извештаи за работа на својата интернет страна. 

 

 

 

ФИНАНСИСКО-МАТЕРИЈАЛНО РАБОТЕЊЕ 

 

Член 69 

 

Финансиско-материјалното работење на НМСМ се остварува врз основа на годишниот 

финансиски план, каде што средствата се утврдуваат по видот на приходите, а се 

распределуваат според нивната намена согласно целите и задачите. 

Годишниот финансиски план го донесува Генералното собрание на НМСМ, на предлог на 

Генералниот секретар, а одговорен за неговото извршување е Секретаријатот на НМСМ. 

  

 

Член 70 

 

Заради остварување на своите цели, НМСМ може да прибира средства за работа од членарина, 

доброволни прилози, спонзорства и донации, подароци, завештанија камати, заеми, проекти, 

економски активности реализирани согласно Законот за здруженија и фондации, финансиски 

субвенции доделени заради остварување на целите утврдени со овој Статут, од фондовите на 
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Република Северна Македонија, од меѓународните фондови, како и од други извори во 

согласност со закон. 

 

 

ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТА 

 

Член 71 

 

Членовите на органите на НМСМ одговараат лично и неограничено за штетата која ќе и ја 

причинат на организацијата преку: 

•Злоупотреба на средствата на НМСМ; 

•Преземање на дејствија спротивно на позитивно-правните прописи, овој Статут и интерните 

акти на НМСМ, со кои се нанесува материјална или нематеријална штета на организацијата.  

 

Член 72 

 

Членовите на органите на НМСМ и застапникот по закон се солидарно одговорни за штетата 

која ќе ја предизвикаат на организацијата при нивното работење, доколку истата е 

предизвикана со намера да се предизвика штета или со грубо невнимание.  

За штетата од став 1 нема да бидат одговорни членовите на органите на НМСМ кои своето 

спротивно мислење при одлучувањето го издвоиле на записник или не одлучувале при 

одлучувањето.  

 

 

Член 73 

 

Барање за надомест на штета поднесува Генералното собрание како највисок орган на НМСМ. 

 

 

 

СТАТУСНИ ИЗМЕНИ  

Член 74 

 

Одлука за статусни измени донесува Генералното собрание на НМСМ, со 2/3 мнозинство од 

вкупниот број гласови.  

 

ПРЕСТАНОК НА НМСМ 

Член 75 

 

НМСМ престанува со Одлука на Генералното собрание, која се донесува со 2/3 мнозинство од 

вкупниот број на гласови или кога ќе настапат следниве услови: 

- поминато двојно повеќе време од времето предвидено за одржување на седница на 

Генералното собрание, а таа не е одржана; 
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- во две последователни години не е поднесена завршна сметка во согласност со закон;  

- со 2/3 мнозинство на Генералното собрание донесена е одлука за спроведување на 

статусна измена која предвидува престанок на постоењето на НМСМ; 

- донесена одлука на надлежен суд,  

- стечај и  

- спроведена ликвидација. 

Во случај на престанок на НМСМ, Генералното собрание донесува одлука целокупниот имот да 

им биде отстапен на неговите членки, пропорционално со бројот на гласови кои членките ги 

имаат на последното Собрание. 

 

 

ТОЛКУВАЊЕ И ИЗМЕНИ НА СТАТУТОТ 

 

Член 76 

 

Право на толкување на Статутот има Генералното Собрание на НМСМ, а во период помеѓу две 

седници на Собранието тоа право го има Управниот одбор. 

 

Член 77 

Овој Статут може да се менува со: 

-донесување на измени или дополнувања на Статутот и 

-донесување на нов Статут. 

 

Член 78 

 

Предлог за измена или дополнување на Статутот може да даде секоја членка и орган на НМСМ.  

Иницијативата за  измена или дополнување на Статутот се доставува до Управниот одбор 

најмалку 20  дена пред одржување на седницата на Собранието. 

Иницијатива за донесување на нов статут може да даде Управниот одбор на НМСМ или 

најмалку 1/3 од организациите. 

Управниот одбор ги доставува предлозите за измени и дополнувања на Статутот или за 

донесување на нов Статут до сите организации-членки непосредно по нивното доставување од 

страна на предлагачите, односно во рокот од став 2 доколку од страна на Управниот одбор е 

поведена иницијатива за донесување на нов Статут.  

Генералното собрание на НМСМ на секоја седница формира Статутарна комисија која ги 

разгледува амандманите за измена на Статутот и му ја презентира на Собранието нивната 

правна издржаност. 

Одлука за усвојување на предложените амандмани, односно за донесување на нов Статут 

Генералното собрание донесува со мнозинство од вкупниот број гласови. 

 

 

 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
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Член 79 

 

Овој Статут стапува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се применува од денот на 

неговото регистрирање во Регистарот на други правни лица кој се води во рамките на 

Централниот регистар на Република Северна Македонија. 

 

 

 

 

 

Кавадарци, 29.10.2019                М.П.        Национален младински совет на Македонија 

 

 

 

Бојан Петровски 

Претседател 
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