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Врз основа на член 23 од Статутот на Здружението, а во согласност со член 23 од Законот 
за здруженија и фондации (Сл. Весник на РМ бр. 52/2010, 135/2011 и 55/2016), како и врз 
основа на Одлуката за измена и дополнување на Статутот усвоена на 17.10.2015, Одлуката 
за измена и дополнување на Статутот на Здружението за поддршка на луѓето што живеат 
со ХИВ – ЗАЕДНО ПОСИЛНИ Скопје усвоена на ден 9.4.2016 година, како и Одлуката за 
измена и дополнување на Статутот на Здружението за поддршка на луѓето што живеат со 
ХИВ – ЗАЕДНО ПОСИЛНИ Скопје усвоена на ден 30.10.2016 година, Собранието на 
Здружението за поддршка на луѓето што живеат со ХИВ – ЗАЕДНО ПОСИЛНИ Скопје, на 
својата седница одржана на 30 октомври 2017 година, усвои пречистен текст на 
 

 

 

 

С Т А Т У Т 
на 

Здружение за поддршка на луѓето што живеат со ХИВ – ЗАЕДНО ПОСИЛНИ Скопје 
 
 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
- статус - 

Здружението за поддршка на луѓето што живеат со ХИВ – ЗАЕДНО ПОСИЛНИ Скопје 
е непрофитна, непартиска и невладина организација во којa на доброволна основа 
членуваат граѓани и поединци со цел да обезбедат подобар, поквалитетен и 
подостоинствен живот за сите луѓе што живеат со ХИВ во Република Македонија, преку 
промоција на социјалната правда, партиципативната демократија, заштитата на 
човековите права, еднаквоста, недискриминацијата и владеењето на правото. 

Здружението ЗАЕДНО ПОСИЛНИ се основа како организација на заедницата на 
луѓето што живеат со ХИВ во Република Македонија и нивните поддржувачи. 
 

Член 2 
- визија и мисија - 

ЗАЕДНО ПОСИЛНИ се води од визијата за општество во кое луѓето што живеат со 
ХИВ имаат достоинствен и исполнет живот, ослободени од стегите на стигмата и 
дискриминацијата и во кое имаат непречен пристап до сеопфатна здравствена грижа, 
лекување и терапија во врска со ХИВ, како и во врска со други здравствени состојби, во 
согласност со најсовремените достигнувања на науката. 

ЗАЕДНО ПОСИЛНИ дејствува за зајакнување на луѓето што живеат со ХИВ како 
рамноправни членови на општеството, за почитување на нивното достоинство и за 
остварување на нивните здравствени и човекови права.  
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ЗАЕДНО ПОСИЛНИ посебно се залага за континуиран пристап до современа 
антиретровирусна терапија и сеопфатен третман за ХИВ и за состојби поврзани или 
неповрзани со ХИВ, во согласност со најсовремените достигнувања на науката. 

 
 

Член 3 
- територија и правна рамка на дејствување - 

ЗАЕДНО ПОСИЛНИ дејствува на територијата на Република Македонија и своите 
права, должности и одговорности ги остварува во согласност со Уставот и законите на 
Република Македонија и Статутот на Здружението. 

Здружението има и меѓународна активност. 
ЗАЕДНО ПОСИЛНИ е самостојно и независно во организирањето и остварувањето 

на своите цели, интереси и активности утврдени со Статутот и програмата на дејствување. 
 

Член 4 
- сметка на Здружението - 

ЗАЕДНО ПОСИЛНИ е посебно правно лице со сопствена жиро-сметка. 
Овластени потписници на жиро-сметката се претседателот и извршниот директор 

на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ.  
Управниот одбор може да овласти и друго лице кое ќе биде овластен потписник во 

отсуство на претседателот или извршниот директор.  
 

Член 5 
- непрофитност - 

Ако во работењето на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ се оствари добивка или останат вишок 
финансиски средства на крајот од годината, тие мора да бидат употребени исклучиво за 
поддржување и остварување на целите и дејностите утврдени со Статутот. 
 

Член 6 
- име и седиште - 

Името на Здружението гласи:  
Здружение за поддршка на луѓето што живеат со ХИВ – ЗАЕДНО ПОСИЛНИ Скопје 

 
Скратеното име е: Здружение ЗАЕДНО ПОСИЛНИ Скопје. 
 
Името на Здружението на англиски гласи:  
Stronger Together, Association for Support of People Living with HIV. 
 
Седиштето на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ е во Скопје, на ул. „Васко Карајанов“ бр. 2/4, 1000 

Скопје, Р. Македонија.  
 

Член 7 
- печат и симбол - 

ЗАЕДНО ПОСИЛНИ има свој печат, штембил и лого. 
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Печатот е во кружна форма со пречник од 4 сантиметри со впишан текст во кружна 
форма, кој гласи: 

 
Здружение за поддршка на луѓето што живеат со ХИВ – ЗАЕДНО ПОСИЛНИ. 
 
Штембилот е во правоаголна форма со впишан текст: 

 
Здружение за поддршка на луѓето што живеат со ХИВ – ЗАЕДНО ПОСИЛНИ 
Бр. ---/---- (деловоден број)  
----------- (датум) 
Скопје 

 
Текстот содржан на печатот и штембилот е испишан на македонски јазик со 

неговото кирилско писмо. 
 

Член 8 
- јазик - 

Работата на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ се одвива на македонски јазик.  
По барање на одделни членови на Здружението што се припадници на заедниците 

кои не се мнозинство во Република Македонија, актите во внатрешната комуникација на 
ЗАЕДНО ПОСИЛНИ можат да се преведат на јазикот и писмото што ги користат тие 
заедници, во согласност со законот.  
 

Член 9 
- јавност во работењето - 

Работата на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ е јавна.  
Јавноста во работењето се обезбедува преку: 

- редовно известување на граѓаните за активностите на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ; 
- присуство на членовите, а по покана и на други надворешни лица на седниците на 

органите и телата на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ;  
- достапност на извештаите и на другите акти до членовите и други заинтересирани 

лица; 
- претставување во средствата за јавно известување; 
- соработка со други невладини организации, здруженија и сојузи, државни органи и 

институции; 
- издавање печатени материјали, сопствена страница на интернет и други облици на 

електронско информирање. 
 

Член 10 
- право на здружување - 

ЗАЕДНО ПОСИЛНИ може да соработува, да се зачленува и да се поврзува со други 
меѓународни невладини организации, коалиции, сојузи, мрежи и слични здруженија. 
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II. ЦЕЛИ, ДЕЈНОСТИ И НАЧЕЛА 
 

Член 11 
- цели - 

Здружението ЗАЕДНО ПОСИЛНИ Скопје со своето делување настојува да ги оствари 
следниве специфични цели: 
 

- Зајакнување на луѓето што живеат со ХИВ за да можат да се справуваат со 
предизвиците што ги носат здравствените и социјалните аспекти на ХИВ-
инфекцијата; 

- Искоренување на стигмата и дискриминацијата кон луѓето што живеат со ХИВ и 
оние што на друг начин се засегнати од ХИВ во сите сегменти на општественото 
живеење;         

- Обезбедување самопомош, меѓусебна поддршка, солидарност, грижа и 
надворешна поддршка за луѓето што живеат со ХИВ и нивните блиски;  

- Обезбедување квалитетен и достоинствен живот за луѓето што живеат со ХИВ; 
- Обезбедување поголемо учество на луѓето со ХИВ во решавањето на сите прашања 

што ги засегаат, во согласност со Денверските принципи од 1983 година, 
меѓународно признаениот принцип GIPA од 1994 година, како и во согласност со 
целокупната светска традиција на активизмот на луѓето со ХИВ и СИДА во борбата 
за човекови права, за изнаоѓање и усовршување на терапиите и лекувањето и за 
универзален пристап до нив;  

- Подобрување на квалитетот и достапноста на расположливите здравствени услуги 
и сервиси за луѓето што живеат со ХИВ;  

- Обезбедување навремен и континуиран пристап до современа и квалитетна 
антиретровирусна терапија и сеопфатно лекување и здравствена нега за луѓето што 
живеат со ХИВ, во согласност со најсовремените достигнувања на науката; 

- Унапредување и заштита на граѓанските, здравствените, сексуалните и 
репродуктивните права, како и останатите човекови права на луѓето што живеат со 
ХИВ во сите сегменти на општественото живеење. 

 
Член 12 

- начела во работењето - 
Основни начела врз кои се организирани работата и дејствувањето на ЗАЕДНО 

ПОСИЛНИ се: 
- еднаквост и рамноправност, 
- заемност и солидарност, 
- партиципативност, 
- доверливост, 
- непристрасност и независност, 
- транспарентност, 
- законитост во работењето.  

Во своето дејствување, ЗАЕДНО ПОСИЛНИ попрецизно ќе се раководи и од 
следниве начела: 
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- Спроведување политика на еднакви можности, обезбедување најправедна можна 
рамнотежа и застапеност на сите луѓе со ХИВ во сите области на своето делување; 

- Промовирање и доследна примена на принципите на националните и културните 
права на еднаквост и различност помеѓу сите луѓе што живеат со ХИВ; 

- Промовирање хармонија, соработка, размена на нашите знаења, искуства и 
информации, тимска работа, култура на дијалог и комуникација; 

- Зачувување на својата самостојност и делување во согласност со нашата визија, 
мисија, цели и начела; 

- Креирање, поставување и следење на мерливи индикатори за следење на нашите 
активности и оценка на резултатите, со што ќе бидеме потранспарентни и 
поодговорни како пред нашите членови, така и пред заедницата на ЛЖХИВ во РМ, 
властите и донаторите; 

- Транспарентност и отчетност, информирање на јавноста во врска со активностиte, 
изворите и методите на финансирање, примена на позитивните закони, регулативи 
и други домашни и меѓународни стандарди и прописи. 
Здружението ЗАЕДНО ПОСИЛНИ ги препознава и ги зема предвид специфичните 

потреби на лицата што живеат со ХИВ кои доаѓаат од различни подгрупи и заедници 
засегнати од ХИВ, а особено, жени, геј и бисексуални мажи и други мажи што имаат секс 
со мажи, транс лица, хетеросексуални мажи, како и припадници на различните етнички 
заедници. 

Здружението ЗАЕДНО ПОСИЛНИ ги препознава и ги зема предвид во својата работа 
специфичните проблеми и потреби на заедницата на геј и бисексуални мажи и транс лица, 
односно пошироката популација на мажи што имаат сексуални односи со мажи, како 
заедница, односно популација, која е непропорционално и доминантно засегната од ХИВ 
во Република Македонија; во оваа заедница, односно популација, има најголем број лица 
со ХИВ коишто не се свесни за својот ХИВ-статус и немаат пристап до терапија и 
здравствена грижа. 

Здружението се стреми да осигура соодветна застапеност на заедницата на геј и 
бисексуални мажи и транс лица во своето управување. 
 

Член 13 
- класификација на дејноста - 

Согласно со Националната класификација на дејности, претежна дејност на 
работење на Здружението ЗАЕДНО ПОСИЛНИ Скопје е 94.99 – Дејности на други 
организации врз база на зачленување, неспомнати на друго место.  

Предмет на работење на Здружението ЗАЕДНО ПОСИЛНИ Скопје е и следната 
дејност предвидена со Националната класификација на дејности: 58.19 – Други издавачки 
дејности. 
 
 

III. ЧЛЕНСТВО. СТЕКНУВАЊЕ И ПРЕСТАНОК НА ЧЛЕНСТВОТО ВО ЗДРУЖЕНИЕТО 
 

Член 14 
- стекнување на членство – 
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Член на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ може да биде поединец и граѓанин што ги споделува 
визијата, мисијата, целите и правилата на работа на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ.  

Сите членови на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ имаат еднакви права и обврски, без оглед на 
нивната расна, етничка, верска, религиска, политичка или полова припадност, социјален, 
имотен или образовен статус, сексуална определба, возраст, како и разлики по било која 
друга основа. 

Кандидатите за членови поднесуваат пристапница до Управниот одбор. 
Пристапницата се разгледува од Управниот одбор кој одлучува за доделување статус на 
придружен член на Здружението. На својата прва наредна седница Собранието одлучува 
за доделување на статус на полноправен член. 

Членот автоматски го губи статусот на полноправен член, доколку: 
- е вработен во извршната канцеларија на Здружението или е ангажиран од 

Здружението со договор за привремена работа кој е еквивалентен на скратено 
работно време од 20 или повеќе часови седмично; 

- не учествува во работата на две последователни седници на Собранието. 
Собранието може да расправа и да донесе одлука за одземање на статусот на 

полноправен член и доделување или повторно доделување на статус придружен член. 
 

Член 15 
- престанување на членството - 

Членството во Здружението престанува во следниве случаи: 
Членството во Здружението престанува во следниве случаи: 

- Истапување по сопствена желба на членот со изјава во писмена или електронска 
форма за истапување до Претседателот или Управниот одбор, 

- Смрт на член, 
- Исклучување на член од страна на Собранието, доколку членот дејствува 

спротивно на одредбите од Статутот, не ги почитува или не ги извршува одлуките 
на органите на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ, не ги почитува основните принципи на работа и 
дејствување на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ и не се придржува до програмата на 
дејствување, го нарушува и омаловажува угледот и достоинството на ЗАЕДНО 
ПОСИЛНИ и ја попречува работата на органите на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ. 
За исклучување од Здружението одлучува Собранието со мнозинство од 

присутните гласови по претходен предлог и расправа. 
 

Член 16 
- права и обврски на членовите - 

Членовите на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ ги имаат следниве права и обврски: 
- да бираат и да бидат бирани/да гласаат и да бидат гласани и да учествуваат во 

процесот на донесување одлуки на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ;  
- да учествуваат во работата на органите и телата на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ, да вршат 

надзор врз работењето и активностите на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ и да придонесуваат за 
развојот и зајакнувањето на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ; 

- да поведуваат иницијативи и предлози заради остварување на целите и задачите 
на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ; 
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- да се придржуваат кон одредбите од Статутот и актите на органите и телата на 
ЗАЕДНО ПОСИЛНИ; 

- во рамките на своите можности да земаат конкретно учество во спроведувањето 
на програмата на дејствување на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ и на утврдените проекти; 

- да обезбедат услови за непречено функционирање на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ; 
- други работи согласно со Статутот, актите на органите и телата на ЗАЕДНО 

ПОСИЛНИ и позитивните законски прописи.  
  
 

IV. ОРГАНИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО  
 

Член 17 
- органи на Здружението - 

Органи на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ се: 
- Собрание, 
- Претседател,  
- Управен одбор,  
- Извршен директор.  

 
 

V. СОБРАНИЕ 
 

Член 18 
- статус и состав на Собранието -  

Собранието е највисок орган на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ и го сочинуваат сите 
полноправни членови на Здружението. 
 

Член 19 
- права и обврски на претставниците во Собранието - 

Претставниците во Собранието на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ ги имаат следниве права и 
обврски: 

- да присуствуваат на седниците на Собранието и на работните тела во кои се 
избрани; 

- да бираат и да бидат избрани во органите и телата на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ; 
- да вршат надзор врз работата на другите органи на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ; 
- да се придржуваат кон одредбите од Статутот и програмата на дејствување на 

ЗАЕДНО ПОСИЛНИ; 
- да ги застапуваат интересите и ставовите на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ; 
- да предлагаат решенија од заеднички интерес за ЗАЕДНО ПОСИЛНИ; 
- да земаат активно учество во остварувањето на целите и задачите на ЗАЕДНО 

ПОСИЛНИ;  
- други права и обврски согласно со актите на органите и телата на ЗАЕДНО 

ПОСИЛНИ и позитивните законски прописи. 
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Член 20 
- одржување седници на Собранието - 

Седница на Собранието свикува претседателот на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ најмалку 
еднаш годишно. 

Седницата на Собранието се свикува и по предлог на Управниот одбор или на 
предлог на една третина од вкупниот број членови.  
 Седница на Собранието може да се одржи доколку сите претставници се известени 
во разумен рок и се присутни мнозинство од сите претставници. 
 

Член 21 
- начин на донесување одлуки на Собранието - 

Собранието по правило ги донесува одлуките со мнозинство гласови од присутните 
претставници (просто мнозинство), освен одлуките за измена на Статутот и одлука за 
престанок на Здружението, кои се донесуваат со двотретинско мнозинство од присутните 
претставници.  

Членот што не е во можност да присуствува на Собранието има право да го 
делегира својот глас на било кој друг член на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ, но само по однос на 
точките од агендата за кои е претходно информиран. Членот што го делегира својот глас 
мора претходно за тоа да го извести Собранието во форма што ја има утврдено Управниот 
одбор. Секој присутен член може да преземе најмногу 1 делегиран глас. 

Оние претставници во Собранието кај коишто постои судир на интереси во врска со 
одредена одлука ќе се изземат од гласање при донесување на таа одлука. 

На седниците на Собранието може да присуствуваат и други граѓани и поединци 
чии надлежности се непосредно врзани за работата на Здружението, но без право на глас 
и во согласност со принципот на доверливост.  
 

Член 22 
- начин на гласање во Собранието - 

Собранието по правило работи и ги донесува одлуките по пат на јавно гласање, 
освен ако со мнозинство гласови од присутните не се одлучи гласањето да се спроведе 
тајно.  

Членовите на Собранието при гласањето имаат можност да се изјаснат со „за“, 
„против“ и „воздржано“. Во случај кога се гласа за избор на еден од повеќе предлози, 
секој член има право да го даде својот глас само еднаш.  
 

Член 23 
- надлежности на Собранието - 

Собранието на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ ги има следниве надлежности: 
- донесува Статут и други акти на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ и одлучува за нивна промена; 
- разгледува и усвојува стратегија на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ, годишни програми и 

планови за работа, политики на Здружението, насоки и упатства; 
- разгледува и усвојува годишни извештаи за работата на Здружението 
- разгледува и усвојува годишни финансиски планови и извештаи; 
- избира и разрешува претседател на Здружението; 
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- избира и разрешува Управен одбор на Здружението;  
- одлучува за основање и укинување на разграноци и други форми на организирање 

на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ; 
- расправа за постигнатите резултати и за дејствувањето на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ и ја 

утврдува фактичката состојба; 
- одлучува за прием на нови членови и престанок на членство во ЗАЕДНО ПОСИЛНИ; 
- врши други работи во согласност со законот, Статутот и општите акти на ЗАЕДНО 

ПОСИЛНИ; 
- одлучува за престанок на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ. 

 
 

VI. ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 

Член 24 
- мандат на Претседателот - 

Собранието избира претседател на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ. 
Претседателот има мандат од 2 години со право на повторен избор.  
Во случај на отсуство на претседателот или негова спреченост, обврските ги 

презема член на Управниот одбор именуван од Претседателот или Управниот одбор за 
одреден временски период.  
 

Член 25 
- предлагање и избор на кандидат за претседател - 

Кандидат за претседател може да предложи секој од членовите на Собранието на 
ЗАЕДНО ПОСИЛНИ. 

За избран се смета оној кандидат кој добил мнозинство гласови од вкупниот број 
присутни претставници на Собранието.  
 

Член 26 
- права и обврски на Претседателот - 

Претседателот на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ ги има следниве права и обврски: 
- свикува и подготвува седници на Собранието; 
- ги води седниците на Собранието;  
- ги потпишува и се грижи за спроведување на одлуките, заклучоците и другите акти 

на Собранието; 
- го претставува и го застапува Здружението во правниот промет со трети лица; 
- го претставува ЗАЕДНО ПОСИЛНИ; 
- потписник е на сметките на Здружението;  
- раководи со седниците на Управниот одбор и ги потпишува одлуките на Управниот 

одбор; 
- обезбедува поддршка во работата и активностите на Собранието, Управниот одбор 

и другите тела и органи на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ;  
- поднесува годишен извештај за својата работа до Собранието на ЗАЕДНО 

ПОСИЛНИ.   
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Член 27 

- престанување на функцијата претседател - 
Функцијата претседател на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ престанува: 

- по сопствено барање и 
- по предлог на Управниот одбор или по предлог на кој било од членовите на 

Собранието на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ.  
Предлогот за разрешување на претседателот мора да биде детално образложен и 

да ги содржи причините врз основа на кои се бара разрешување.  
Претседателот се разрешува со одлука на мнозинство од присутните членови на 

Собранието, по претходно спроведена исцрпна дискусија во однос на образложението и 
причините наведени во предлогот за разрешување. 
 
 

VII. УПРАВЕН ОДБОР 
 

Член 28 
- состав, избор и мандат на Управниот одбор - 

Управниот одбор е извршен орган на Собранието составен од 3 до 5 члена.  
Членовите на Управниот одбор ги избира Собранието на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ со 

мнозинство гласови од вкупниот број присутни претставници.   
Мандатот на членовите е 2 години, со право на повторен избор.  

 
Член 29 

- одржување седници на Управниот одбор - 
Седниците на Управниот одбор се одржуваат по потреба, а најмалку четири пати 

годишно. 
Со седниците на Управниот одбор раководи Претседателот на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ. 
На седниците на Управниот одбор можат да присуствуваат и претставници на 

донаторите и други лица кои немаат право на глас, во согласност со принципот на 
доверливост.   
 

Член 30 
- начин на донесување одлуки на Управниот одбор - 

Управниот одбор може полноважно да работи и да одлучува доколку на седницата 
присуствуваат најмалку 3 члена. 

Управниот одбор ги донесува своите одлуки јавно со мнозинство од присутните 
членови. Во случај на нерешена одлука пресуден е гласот на Претседателот.  

Секој член на Управниот одбор има право на еден глас, освен Претседателот, кој 
има дополнителен глас во случај кога се присутни 4 члена и има нерешено гласање.  

Оние членови на Управниот одбор кај коишто постои судир на интереси во врска 
одредена одлука ќе се изземат од гласање при донесување на таа одлука.  

Управниот одбор води записник за својата работа, кој се усвојува на наредната 
седница со мнозинство гласови од вкупниот број присутни членови.  
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Управниот одбор во вонредни ситуации може да одлучува и преку електронска 
пошта или друг вид мрежна комуникација. 
 

Член 31 
- надлежности на Управниот одбор - 

Управниот одбор е орган којшто е овластен од Собранието да ги применува сите 
права на Собранието, освен:  

- да донесува одлуки за кои одлучува Собранието  
- да менува членови на Управниот одбор  
- да го менува и дополнува Статутот. 

 
Управниот одбор ги врши следниве работи: 

- предлага свикување на седница на Собранието;   
- подготвува седници на Собранието и предлог-одлуки за истите;   
- предлага измени и дополнувања на Статутот;   
- предлага годишна програма на Здружението до Собранието; 
- предлага годишен програмски и финансиски извештај до Собранието;  
- обезбедува и врши надзор на спроведувањето на одлуките и заклучоците на 

Собранието;   
- учествува во процесите на креирањето на политиките на Здружението; 
- се грижи за доследно спроведување на стратегијата и политиката на Здружението; 
- донесува одлуки и правилници за работа на извршната канцеларија на 

Здружението;   
- избира и разрешува извршен директор;  
- ја одобрува организациската структура на извршната канцеларија предложена од 

извршниот директор;  
- управува и одговара за управувањето со имотот на здружението;   
- донесува одлука за стекнување, располагање и користење на средствата на 

ЗАЕДНО ПОСИЛНИ; 
- подготвува и предлага годишен финансиски план за приходите и расходите на 

ЗАЕДНО ПОСИЛНИ; 
- учествува во подготовката и одобрува проекти во интерес на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ; 
- подготвува стратегиски план, програма за работа и други акти по барање на 

Собранието на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ; 
- врши увид во финансиското работење на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ; анализа и контрола 

врз финансиските извештаи на работните тела и органи на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ; 
контрола врз наменското користење и располагање со средствата на ЗАЕДНО 
ПОСИЛНИ; 

- одобрува акти за соработка со други организации на територијата на Република 
Македонија и надвор од неа;   

- донесува одлуки за награди, пофалници и признанија;   
- предлага вклучување и исклучување од членство во ЗАЕДНО ПОСИЛНИ; 
- дава препорака до Собранието за доделување членство на заинтересирани лица 

кои пополниле пристапница; 
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- предлага и избира други помошни извршни тела и работни комисии; 
- свикува (вонредни) седници на Собранието; 
- предлага разрешување на претседателот на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ; 
- укажува на неправилности со кои му се причинува материјална штета на ЗАЕДНО 

ПОСИЛНИ; 
- дава предлози и препораки до Собранието за предвремено разрешување на 

вработени лица во ЗАЕДНО ПОСИЛНИ поради несоодветно, незаконско и работење 
спротивно на Статутот; 

- воспоставува соработка со јавните институции;  
- одлучува за зачленување во сојузи и меѓународни невладини организации; 
- донесува деловник за својата работа; 
- поднесува годишен извештај за својата работа до Собранието на ЗАЕДНО 

ПОСИЛНИ. 
 
 

VIII. ИЗВРШНА КАНЦЕЛАРИЈА 
 

Член 32  
- формирање и надлежности на извршната канцеларија - 

Со цел поголема ефикасност во работата, ЗАЕДНО ПОСИЛНИ има своја Извршна 
канцеларија во зависност од обезбедените средства за нејзино функционирање. 

Извршната канцеларија се грижи за реализација на програмите и проектите и за 
извршување на административни и други работи од заеднички интерес за остварување на 
целите на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ.  

Управниот одбор го одредува начинот на работа и надлежностите на извршната 
канцеларија.  

Со извршната канцеларија раководи извршен директор. 
Членовите на Здружението кои се вработени во канцеларијата немаат право на 

глас и немаат право да бидат избирани во органите на Здружението.  
 

Член 33 
- извршен директор - 

Извршниот директор е застапник по закон на Здружението. 
Извршниот директор се именува и разрешува од Управниот одбор. 
Извршниот директор може да има заменик кој привремено ќе ги извршува 

работите и работните задачи на извршниот директор во случај на негово отсуство или 
спреченост за работа.  
 

Член 34 
- права и обврски на извршниот директор - 

Извршниот директор ги има следните права и обврски: 
- делува согласно целите, принципите и правилата утврдени со Статутот на ЗАЕДНО 

ПОСИЛНИ;  
- го претставува и го застапува Здружението во правниот промет со трети лица; 
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- го претставува и промовира ЗАЕДНО ПОСИЛНИ и ги застапува неговите цели и 
интереси пред надворешни субјекти, релевантни институции и медиуми;  

- одржува редовни контакти и комуникација со членовите на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ и ги 
спроведува донесените одлуки од страна на Управниот одбор;  

- се грижи за навремено и квалитетно спроведување на утврдениот план/програма 
за работа на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ и ги спроведува обврските што произлегуваат од 
тековните проекти чиј носител е ЗАЕДНО ПОСИЛНИ;  

- потписник е на сметките на Здружението; 
- ја спроведува политиката, заклучоците и одлуките донесени од Управниот одбор 

или Собранието;   
- раководи со извршната канцеларија; 
- ја предлага на Управниот одбор организациската структура на извршната 

канцеларија;    
- ги предлага до УО работните тимови кои ќе ги подготвуваат и спроведуваат 

проектите и програмите на здружението и го следи и координира нивното 
спроведување;  

- го информира Управниот одбор за текот на проектите и програмите и за 
финансиите поврзани со нив; 

- најмалку два-пати годишно му доставува на Управниот одбор извештај за работата 
на извршната канцеларија и материјално-финансиското работење на Здружението;  

- одговорен е за изготвување и поднесување на годишниот програмски и 
финансиски извештај до Управниот одбор на Здружението; 

- го координира процесот на прибирање на финансиски средства за здружението; 
- ги потпишува актите за соработка со други организации на територијата на 

Република Македонија и надвор од неа по одобрение од УО или Собранието;   
- ги организира седниците на Управниот обор;  
- подготвува и испраќа записник од одржаните средби на Управниот одбор до сите 

членови на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ;  
- ги води тековните административно-оперативни работи и раководи со буџетот во 

согласност и по одлука на Управниот одбор;  
- ги информира членовите на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ за сите остварени средби со 

релевантните институции, состаноци со надворешни субјекти, комуникација со 
медиуми и други преземени активности од интерес на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ;  

- го проследува секој примен оглас и/или покана за учество на домашен или 
меѓународен настан до сите членови на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ и во рамки на 
расположливите финансиски можности води сметка сите заинтересирани членови 
да имаат еднаква можност да учествуваат на обука, семинар, студиска посета, 
конференција или работилница за професионална надградба во земјата или 
странство; 

- поднесува отчет за својата работа пред Управниот одбор; 
- врши и други работи утврдени со овој Статут или со одлука на Управниот одбор. 
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IX. СРЕДСТВА ЗА РАБОТА И НАЧИН НА СТЕКНУВАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СО СРЕДСТВА  
 

Член 35 
- средства за работа - 

За остварување на своите цели и задачи, ЗАЕДНО ПОСИЛНИ стекнува средства и 
располага со нив во согласност со Статутот и законите на Република Македонија. 
 

Член 36 
- извори на средства - 

ЗАЕДНО ПОСИЛНИ стекнува парични средства, предмети и права (согласно со 
претходно изработен деловен план) што се обезбедуваат од: 

- членарина;  
- донации; 
- доброволни прилози; 
- подароци; 
- организирани активности за прибирање средства; 
- дејности со кои се стекнува добивка; 
- средства од буџетот на Р. Македонија, буџетите на единиците на локалната 

самоуправа и буџетот на град Скопје; 
- други извори во согласност со закон. 

 
Член 37 

- стекнување, користење и располагање со средствата - 
Стекнувањето, користењето и располагањето со средствата на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ 

се врши на начин утврден со законот и со Статутот. 
За стекнувањето, користењето и располагањето со средствата на ЗАЕДНО 

ПОСИЛНИ одлучува Управниот одбор во согласност со надлежностите утврдени со 
Статутот.  
 

X. КОНТРОЛА ВРЗ РАБОТЕЊЕТО НА ЗДРУЖЕНИЕТО 
 

Член 38 
- контрола врз работењето - 

Контрола врз целокупното работење на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ  врши Собранието.  
Контрола врз финансиското работење на извршната канцеларија на ЗАЕДНО 

ПОСИЛНИ врши Управниот одбор.   
Контрола врз законитоста на работењето на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ вршат надлежните 

органи и служби на Република Македонија. 
 

Член 39 
- иницијатива за утврдување и отстранување на неправилност - 

Иницијатива за утврдување и отстранување неправилност во работењето и 
активностите на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ може да достави секој член пред надлежните органи 
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на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ, во согласност со делокругот на надлежностите на тие органи 
утврдени со Статутот и законите.  

Надлежниот орган до кој е доставена иницијативата е должен писмено да се 
произнесе во рок не подолг од 30 дена.  

 
 

XI. ПРЕСТАНОК НА ЗДРУЖЕНИЕТО 
 

Член 40 
- престанок на Здружението - 

ЗАЕДНО ПОСИЛНИ престанува да постои: 
- ако е донесена одлука на Собранието на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ со двотретинско 

мнозинство од сите претставници; 
- ако бројот на членовите на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ се намали под законски 

определениот минимум; 
- со одлука на надлежниот суд; 
- во други случаи определени со закон. 

 
Член 41 

- распределување на средствата по престанок на Здружението - 
Во случај на престанок на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ, имотот и средствата што остануваат 

по намирувањето на обврските спрема доверителите се распределуваат во согласност со 
законот.   
 

XII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 42 
- толкување на Статутот - 

Толкување на одредбите на овој статут дава Собранието на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ, а 
меѓу две негови седници – Управниот одбор.  
 

Член 43 
- стапување на сила на Статутот - 

Статутот стапува на сила на денот на неговото усвојување од страна на 
Основачкото собрание на ЗАЕДНО ПОСИЛНИ. 
 
 
30 октомври 2017 година  
                Скопје            
 
  
 

 
Здружение за поддршка на луѓето што живеат со ХИВ – 

ЗАЕДНО ПОСИЛНИ Скопје 
Претседател, 

Кире Благоески 
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