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Врз основа на член 18, 23, 24 и 26 од Законот за здруженија од граѓани и фондации
(Сл.весник на Р. Македонија бр.52/2010) Собранието на Асоцијација за правата на деца
и младинци со посебни потреби-Ластовица од Скопје, на редовната седница одржана
на 14.03.2018 година, донесе следниов
Пречистен текст
на
СТАТУТОТ
На
ЗДРУЖЕНИЕТО “АСОЦИЈАЦИЈА ЗА ПРАВАТА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ СО
ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ-ЛАСТОВИЦА”
I. Општи одредби
Член 1
Здружението “Асоцијација за правата на деца и младинци со посебни потребиЛастовица” Скопје (во понатамошниот текст: Асоцијација Ластовица) е доброволно,
непрофитно, невладино, неполитичко, непартиско, самостојно здружение на граѓани
формирано со слободно здружување на граѓаните заради остварување, заштита и
усогласување на своите интереси и уверувања за унапредување на граѓанското
општество и локалните заедници, како и заради вршење на дејности и активности за
потикнување на моралните вредности, зајакнување меѓуетничките односи и
економскиот развој на територијата на Република Македонија и пошироко, а во
согласност со Уставот и Законот.
Член 2
Граѓаните се здружуваат во Асоцијација Ластовица заради обезбедување на севкупна
општествена грижа и третман на децата и младите (или општо лицата) со посебни
потреби и нивните семејства како и остварување и заштита на нивните, економски,
социјални, хуманитарни, здравствени, културни, образовни, спортски и други права
утврдени со Уставот нa Република Македонија и Законот како и Стандардните правила
за изедначување на можностите на лицата со попреченост (Резолуција 48/49 усвоена на
48 - та Седница одржана на 20.12.1993 година во ОН) и Конвенцијата за правата на
лицата со потешкотии во развојот (Њујорк, 13 Декември, 2006), преку активности од
широк интерес: превенција, детекција, дијагностика, рехабилитација, заштита,
згрижување, едукативно и професионално (работно) воспитување на децата и младите
со посебни потреби.
Член 3
Асоцијација Ластовица е непрофитна организација која има за цел да ги усогласува и
координира посебните и заедничките интереси на лицата и организациите чија цел е
заштита на праватана децата и младите со посебни потреби.
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Член 4
Асоцијација Ластовица може да врши јавно овластување во согласност со Законот.
Член 5
Асоцијација Ластовица е отворена за соработка со органите и институциите на
државата, со здруженијата на граѓани, стручни и научни институции, кои во своите
програмски содржини имаат исти цели.
Член 6
Асоцијација Ластовица се залага за непречен развиток и придонесува сите деца и
младинци да имаат подобри услови за развој и заштита со исти права, во сите свери на
животот (здравство, образование и воспитание, социјала) без оглед на јазик, пол,
религија, расно, национално, етничко и социјално потекло.
Член 7
Работата на Асоцијација Ластовица е јавна.
Јавноста во работењето се обезбедува со редовно известување на здруженијата на
граѓаните за сите облици на работење, со увид во спроведувањето на програмските
задачи со поднесување извештај за работа на органите и телата на Асоцијација
Ластовица, за материјално финансиското работење и др.
Член 8
Здружението Асоцијација Ластовица, дејствува на територијата на Р. Македонија.
Здружението во своето дејствување може да се проширува на национално ниво и може
да соработува со организации, здруженија, фондации и институции, и да членува во
асоцијации во земјата и странство согласно Уставот и Законот на РМ и овој Статут.
Член 9
Името на здружението е: Здружение Асоцијација за правата на деца и младинци со
посебни потреби-Ластовица
Името на англиски јазик е: Association for the rights of children and youth with special
needs “LASTOVICA”
Скратеното име на здружението е: Асоцијација Ластовица
Организациските единици (подружници) на Здружението работат под името на
Асоцијација Ластовица, при што се наведува називот и седиштето на организациската
единица.
Член 10
Седиштето на Здружението Асоцијација за правата на деца и младинци со посебни
потреби-Ластовица е во Скопје на бул: АСНОМ бр.60-2/18.
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Член 11
Логото на Здружението e стилизиран графички приказ на ластовица во лет, а околу нив
небесна ширина (симболизирајќи ги децата и младите (лицата) со посебни потреби како
еднакви и рамноправни граѓани во општеството). Веднаш под ластовичката стои
скратеното име Асоцијација Ластовица (со контактите на здружението), а околу е
испишано полното име на здружението.
Член 12
Асоцијација Ластовица има свој печат и штембил.
Печатот има тркалезна форма на кој е испишан текст: Здружение “Асоцијација за
правата на деца и младинци со посебни потреби-Ластовица”.
Текстот е напишан на македонски јазик и неговото кирилско писмо.
Штембилот на Асоцијација Ластовица има правоаголна форма на кој е испишано:
Здружение “Асоцијација за правата на деца и младинци со посебни потребиЛастовица”.
Простор за деловен број”бр._____ “
Простор за запишување на датум” _____ “
Седиште на Асоцијација Ластовица “Скопје”
Член 13
Здружението има својство на правно лице со права, обврски и одговорности кои
произлегуваат од овој Статут и законските прописи. Здружението Асоцијација
Ластовица го претставува застапува Претседател (застапник). Здружението е основано
на неопределено време.
Член 14
Иницијатoри и основачи на Здружението се професионалци кои работат на ова поле со
широк хуманиарен и ентузијастички дух.
Член 15
Основачите на Здружението своите права и одговорности ги имаат исцрпено со чинот
на основање на Здружението.
Со Статутот, со општите и со посебните акти, не можат да се утврдат посебни права и
одговорности за основачите на Здружението.
II. Цели и Задачи на Здружението
Член 16
Главен деловен процес на Здружението е раководење со програми од јавен интерес
дефинирани во Законот за здруженија на граѓани и фондации 2010 (Сл.весник на РМ
бр:51/2010)
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Член 17
Граѓаните се здружуваат во Здружението, заради остварување на следниве заеднички
цели: обезбедување на севкупна општествена грижа и третман на лицата со
попреченост и нивните семејства како и остварување и заштита на нивните економски,
социјални, хуманитарни, здравствени, културни, образовни, спортски и други права.
Член 18
Основна цел на Асоцијација Ластовица е: овозможување достоинствен живот и
активно учество во општествената заедница на децата и младите со посебни потреби со
цел право на живот, раст и развој, образование, игра, рекреација, право на
професионално ориентирање, вработување и право на здравствена заштита.
Член 19
Програмските задачи на Асоцијација Ластовица се реализираат врз основа на
сознанијата на современата наука за развојните потреби на децата, младите и
семејството и на правото слободно да ги изразуваат своите погледи во врска со сите
прашања кои се однесуваат на нив, а погледите да ги ценат во согласност со нивната
возраст и зрелост.
Член 20
Својата работа Асоцијација Ластовица ја остварува преку досега потврдените
програмски подрачја со цел да биде во чекор со современите животни текови и да
придонесува за остварување на потребите на децата и младите со посебни потреби и
тоа:
- Остварување на правата на децата, кои имаат за цел законите и нивните највисоки
интереси да бидат приоритетни:
- развивање на хуманизмот и патриотизмот кај децата;
- остварување на целите и задачите на воспитанието и образованието на децата:
правото на образование врз основа на еднакви можности: задолжително и бесплатно
основно образование за сите деца, редовно посетување на училиштето и намалување
на процентот на напуштање на училиштето, дисциплина во училиштата, обезбедена на
начин доследен на човековото достоинство на детето, за искоренување на
неписменоста и незнаењето, за развој на личноста на детето, талентот, менталитетот и
физичките способности до неговите крајни можности, за подготвување на детето за
одговорен живот во духот на разбирање, мир, толеранција, еднаквост и пријателство,
реална интеграција и реална инклузија во сите свери на оспитно-образовниот систем;
- остварување на здравствена заштита за сите деца (навремена и правилна детекција,
дијагностика, третман и превенција);
- остварување на социјална заштита право да бидат со своите родители потесни и
пошироки семејства, ;
- заштита на децата од сите видови злоупотреби, искористување и насилства; физичко
и ментално насилство, повредување или малтретирање, запуштање или немарна
постапка, малтретирање или економска експлоатација, трговија со деца, сексуално
малтретирање, злоупотреба во политички или воени цели заштита од незаконска
злоупотреба и друго.
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- насочување и унапредување на правата на децата и младите согласно меѓународните
акти, конвенции; слобода на здружување и мирољубиво собирање на децата; средби за
другарување и пријателство; слободно изразување за погледите на децата; слободно да
бараат, примаат и да даваат информации и идеи од сите видови без ограничување;
организирано слободно време со игра, слободни активности, творештво, акции за
грижа за животната средина итн.;
- организирање активности со децата од предучилишна возраст: семинари на
вработените во градинките, промовирање на значењето на раната интервенција, раната
дијагностика и раната детекција на децата од предучилишна возраст ;
- поттикнување и развој на творештвото за децата и детското творештво во сите
области за кои децата покажуваат интерес;
- одмор и рекреација на децата, соодветно на нивната возраст и на нивните потреби
(услови, простор и сл.);
- масовни акции за децата под постојан или привремен карактер;
- работа со родителите (педагошка, аниматорска, планирање на семејство и.т.н.);
- остварување на грижи за децата и младите кои имаат пречки во развојот:
- покренува и иницира и други акции и активности кои го збогатуваат детскиот и
младинскиот живот во цивилизациските достигнувања и универзалните човечки
вредности;
- остварува соработка со други соодветни организации надвор од републиката, односно
со интересни организации кои имаат програми за децата и млади со посебни потреби;
- поттикнува и остварува издавачка дејност со која се афирмира активноста на
Асоцијација Ластовица и ги задоволува потребите на членството и родителите;
- обезбедува индивидуален психо-социјален третман, интеграција, инклузија на деца,
младинци како и професионална рехабилитација и работно оспособување на возрасни
лица со попреченост без разлика на видот и степенот на попреченост и националноста .
III Дејности со кои се остваруваат целите
Член 21
Здружението како Здружение со своите цели, задачи и дејности ќе ги остварува во
согласност со односите утврдени со Уставот на Република Македонија, со овој Статут
и Законите на Р. Македонија.
Член 22
Здружението ги остварува своите цели преку застапување, развој и социјалнохуманитарна работа. Здружението e непрофитно, не се води од комерцијални интереси,
не е основано за стекнување на добивка, Здружението може да остварува активности со
кои се стекнува добивка, при што приходите, имотот на организацијата се користат
единствено за остварување на нејзините цели наведени во Член 17 и 18.
Здружението со посебна одлука може да формира акционерско друштво, друштво со
ограничена одговорност и друг облик, согласно Законот за трговски друштва на РМ.
Член 23
Асоцијација Ластовица ќе дејствува во следните насоки:
-самостојно ќе ги следи, изучува, и ќе предлага за решавање на проблемите од
својата област преку трибини, јавни расправи, истражувања и други облици на
дејствување;
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-ќе покренува иницијативи за нормативно регулирање на определени прашања;
-ќе покренува иницијативи и ќе се јавува како носител на за расправа по
определени прашања на ниво на општините, градот и републиката; -ќе се јавува како
организатор со други организации институции во организирањето на заедничка
активност и акција за утврдување и спроведување на заеднички програми за прашања
од пошироко значење за Асоцијација Ластовица. Здружението работи врз основа на
план и програма за работа
Член 24
Визијата, долгорочните цели, мисијата и начелата на Здружението Асоцијација
Ластовица се утврдуваат со соодветни документи за генерална политика и стратегија.
Член 25
Визијата на Здружението “Општество во кое лицата со посебни потреби максимално
ги користат своите потенцијали и способности и се прифатени како негови
рамноправни членови“, подразбира обезбедување на севкупна општествена грижа и
третман на лицата со посебни потреби и нивните семејства на територија на РМ .
Член 26
Мисијата на Здружението Асоцијација Ластовица „Сите заедно до посветла иднина“ е
со цел да работи на ефективна промоција и поддршка во остварување на правaта на
лицата со попреченост и нивните семјества така што секој граѓанин на Скопје и
пошироко на територија на РМ, коj на било каков начин е во оваа категорија на граѓани,
ќе биде во можност да добие соодветна поддршка и ресурси кои му се потребни без
разлика на возраст, вид на попреченост, етничка припадност, верска определба, пол и
сл..
Член 27
Долгорочните цели на Здружението за обезбедување на еднаков третман на лицата со
попреченост и нивните семејства се:
Почитување на човековите права на лицата со попреченост;
Вклученост во општеството и учество во секојдневниот живот;
Недискриминација на лицата со попреченост и нивните семејства;
Поттикнување на лицата со попреченост за самостојно живеење;
Самостојност на лицата со попреченост како корисници на услуги;
Економска, социјална, здравствена и правна заштита на лицата со попреченост и
нивните семејства; Социјална правда, социјална интеграција и инклузија.
Член 28
Своите цели и задачи здружението ги остварува преку утврдена Програма за работа,
односно преку следниве активности:
Организирање на конкретни програмски активност;
Спроведување на заеднички проекти;
Спроведување на секаков вид на третмани;
8

Спроведување на работилници;
Советувања на семејствата,
Советувања на младите поколенија како идни родители
Организирање на конференции, семинари, обуки и друг вид на активности;
Поттикнување на иницијативи кај надлежните органи и институции во насока на
остварување на целите на Здружението;
Медијација;
Врши и други работи предвидени со овој Статут.
Член 29
Во рамките на своите програмски активности Здружението ги извршува следните
задачи:
1. Застапување, застапување за подобрување на постојните закони или воведување на
нови закони, подзаконските акти, националните и локалните стратегии и програми,
застапување за измени на законските регулативи за подобрување на животот на
децата и младите (лицата) со попреченост и нивните семејства
2. Организирање на сите видови третмани за рана интервенција кај децата со
потешкотии во развојот од најмала возраст.
3. Иницирање и организирање на сервисни служби за поддршка и обука на децата
и младите (лицата) со попреченост и нивните семејства (дневни центри, информативни
центри, советувалишта, мали групни домови, домови за самостојно живеење,
центри за времено опфаќање, центри за рехабилитација, мобилни тимови, персонална
асистенција, сервиси за асистенција во инклузивно образование, центри за работно
оспособување, сервисни служби за поддржано вработување, социјални клубови,
информативна, издавачка, културна, рекреативна, спортска активност, и сл.)
4. Учествување во спречувањето и отстранувањето на бариерите вo физичката и
социјалната средина.
5. Обуки и градење на капацитети, организирање на обуки за граѓанскиот сектор,
локалната самоуправа, училиштата, градинките и одговорните институции за правата,
потребите и можностите на децата и младите (лицата) со попреченост.
6. Истражувања, собирање на податоци за актуелната состојба на лицата со попреченост
и нивните семејства на локално и национално ниво.
7. Залагање да се усвои единствен Регистар на лицата со попреченост во Скопје и
пошироко во Р. М по возраст, пол, категорија, место на живеење и други податоци.
8. Поттикнување активности на соодветни органи и организации за поуспешно
решавање на прашањета во врска со децата и младите со попреченост и нивните
семејства.
9. Застапување, заштита и почит на правата, интересите и можностите на децата и
младите со попреченост и ивните семејства на локално, регионално и државно ниво.
10. Поврзување со други сродни организации во земјата и странство и имплементирање
на заеднички проекти.
11. Залагање за доследна примена на сите усвоени меѓународни документи кои се
однесуваат на остварување на човековите права и правата на лицата со попреченост..
12.Организирање и менанџирање на мрежа од сервисни служби за поддршка на
лица со попреченост и нивните семејства на Здружението.
13.Обезбедување поддршка и создавање можности за развој за самопомош и
добротворност.
14. Потенцирање и иницирање на волонтерство како составен дел од Здружението.
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15. Применување на методологија за планирање насочено кон личноста и планирање
насочено кон семејствата на лицата со попреченост.
16. Организирање на спортски, културни и други настани за подигање на јавната свест
за потребите, можностите и потенцијалите на децата и младите со попреченост.
Член 30
Начелата врз кои се зaснова работата на Здружението: се учество, транспарентност,
одговорност, партнерство, толеранција, инклузија, интеграција, оддржливост и
еднакави можности.
IV. Членство
Член 31
Членството во здружението e доброволно. Во Здружението може да членуваат
семејствата на лицата со попреченосот како и самите лица со попреченост (доколку ги
исполнуваат условите од член 19 од Законот за здруженија и фондации Службен Весник
52/10 и 135/11 ), старатели, волонтери, стручни лица, пријатели, ентузијасти и други
членови. Член на Здружението Асоцијација Ластовица може да биде секој полнолетен
граѓанин, државјанин на Република Македонија и/или странец, кој доброволно ќе
пристапи кон Здружението со давање на писмена изјава (пристапница).
Член 32
Зачленувањето на Здружението се врши со пристапница, која при исклучување или
престанок на членувањето во Здружението, задолжително се враќа со потпишување на
лична писмена изјава.
Извршниот одбор го претставува и го препорачува членот кој сака да пристапи кон
Здружението пред Собранието, и по пат на мнозинско гласање се потврдува неговото
членство.
Член 33
Членовите го задржуваат својот статус се додека не починат, доброволно се повлечат,
или се додека не се суспендирани или исклучени од Здружението.
Членот доброволно се повлекува од Здружението со писмена изјава и предавање на сите
материјали, нагледни средства кои ги има користено/задолжено за време на своите
активности.
Одземањето на право на членство се остварува кога членот:
Не се придружува до статутарните одредби на Здружението и не дејствува во интерес
на целите пропишани со неговата програма.
Ако создава конфликтни ситуации со останатите членови на организацијата со што ја
нарушува тековната работа на Здружението.
Не учествува активно во Здружението.
Ако дејствува против целите на Здружението
Други причини што го загрозуваат дејствувањето на Здружението
Извршниот одбор донесува одлуки за суспензија на членството со мнозинство гласови
од присутните членови. Суспендираниот член времено го губи правото на глас, не смее
да учествува во активностите ниту на кој било начин да го претставува Здружението.
Укинувањето на суспензијата се спроведува со одлука на мнозинството на Собранието
по отворена дискусија за надминатите причини за суспензија.
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Извршниот одбор предлага укинување на членството. Членот кој е предложен да биде
исклучен пред изјаснувањето на Собранието има право да се обрати.
Собранието донесува одлука за исклучување на членот со 51% гласови при постигнат
кворум од членовите со право на глас. Губењето на членството значи дека лицето не
може повторно да стане член на Здружението.
Член 34
Асоцијација Ластовица за своите членови води регистар и евиденција на членовите на
органите. Податоците за членството се ажурираат еднаш на две години. Здружението ја
гарантира анонимноста на личните податоци на членовите кои тоа го побарале.
Податоците од регистарот се заштитени во согласност со прописите за заштита на
личните податоци и класифицирани информации.
V. Права,обврски и одговорности на членовите.
Член 35
Членот има право да бира и да биде биран во органите на Здружението, да учествува во
работата на Здружението, да придонесува во развојот, промовирање и популарноста на
Здружението, доброволно да се откаже од членувањето, да ги изнесува своите ставови
по поставени прашања. Правото да бидат избрани е ограничено само за лицата со
ограничена или одземена деловна способност и малолетните членови.
Член 36
Членовите на Здружението се должни:
• Да го почитуваат Статутот,
• Да присуствуваат на состаноците, да доставуваат податоци и извештаи за работата на
Здружението Асоцијација Ластовица во остварувањето на целите на Здружението.
•
Да земаат активно учество во спроведувањето на Програмата за активностите на
Здружението Асоцијација Ластовица,
• Да ги извршуваат активностите предвидени со Програмата за работа.

VI. Органи на Здружението
Член 37
Органи на Здружението Асоцијација за правата на деца и младинци со посебни
потреби-Ластовица се:
1. Собрание
2. Застапник(претседател)
3. Извршен одбор
4. Надзорен одбор
Со Статутот на Здружението може да се предвидат и други органи.
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Собрание на здружението
Член 38
Собранието е највисок орган на Здружението. Собранието на Асоцијација Ластовица го
сочинуваат сите полнолетни членови на Здружението.
Собранието избира најмалку 20 делегати, членови, избрани од членството кои
донесуваат одлуки во нивно име.
Собранието избира Застапник (претседател) кој го застапува и претставува
Здружението.
Собранието се состанува по потреба, а најмалку еднаш годишно
Член 39
Изборното Собрание се свикува на секои 2 години и конституирањето на органите и
телата мора да се изврши 30 дена пред истекот на мандатот на членовите на органите и
телата.
Поканата со материјалите за дневен ред се доставуваат најмалку 7 дена пред одржување
на седницата.
Член 40
Седници на Собрание свикува Претседателот на Собранието или Застапникот
(претседател) по сопствена/друга иницијатива.
Седници на Собранието се свикува и по предлог на Извршниот одбор на Здружението
или на 1/5 од вкупниот број членови на Собранието.
Ако Застапникот (претседателот) на Собранието во рок од 14 дена од денот на
дадениот предлог не свика седница, седницата ја свикува Извршниот одбор или
иницијаторите.
Седницата на Собранието за работа на Извршниот одбор може да се свика и по
предлог на Надзорниот одбор.
Начинот на свикување на седниците на Собранието на Здружението се определува со
Деловникот за работа на Собранието
Член 41
Собранието на Здружението Асоцијација Ластовица од редовите на своите членови на
редовни или вонредни собранија избира Извршен одбор.
Член 42
Собранието може полноправно да одлучува ако се присутни повеќе од една половина од
вкупниот број членови.
Собранието по правило одлуките ги донесува со мнозинство гласови од присутните
членови.
На собранието се одлучува со јавно гласање, но по потреба и на предлог од 1/3 од
членовите / делегатите гласањето може да биде и тајно. Членовите на Собранието во
секое време треба да ги имаат целите и интересите на Здружението над поединечните
или посебните цели на која и да е друга страна.
Претседателот на Собрание се грижи за навремено извршување на активностите од
Член 43.
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Член 43
Собранието ги врши следните работи:
- Донесува Статут на Здружението Асоцијација Ластовица и врши измени и
дополнувања на истиот.
- Усвојува годишен извештај, насоки и план за работа, Усвојува завршна сметка и
финансиски план.
Одлучува за промена на целта на здружувањето
- Одлучува за основање и укинување на ограноци и други облици на
организирање на здружението
- Oдлучува за здружување или разделување од друго здружение и за зачленување во
сојузи и меѓународни организации.
- Констатира прием на нови членови и престанок на членувањето;
- Избира Застапник (претседател) на Здружението;
- Донесува програма за работа на Здружението;
- Избира и разрешува членови на Извршниот одбор;
- Го разгледува и усвојува извештајот за работа на Извршниот одбор
помеѓу две собранија;
- Ја следи материјално финансиската состојба на Здружението помеѓу две собранија;
- Расправа за постигнатите резултати од развојот на Здружението и дава насоки
за натамошен развој на Здружението;
- Донесува одлуки, заклучоци, препораки за решавање на прашања од интерес на
Здружението;
- Избира и разрешува членови на Надзорниот одбор.
- Разгледува и одлучува врз основ на наодите на Надзорниот одбор.
- Собранието донесува одлуки и ги разгледува и прилагодува
условите за вработување, финансиските правила и останати процедури за непречена
работа на Здружението
- Врши и други работи кои произлегуваат од Статутот и законите
-Одлучува за престанок на здружението со двотретинско мнозинство
Извршен обор
Член 44
Извршниот Одбор на Здружението е Извршен орган на Собранието во кој секој член
има еднакви права, обврски и одговорности за работењето и развој на Здружението во
согласност на Статутот. Мандатот на членовите е 2 години со можност за повторен
избор.
Член на Извршниот одбор се изема од гласање за прашања поврзани со него, со
неговиот брачен другар или роднина до втор степен и за прашања кои се
однесуваат на некое лице врз кое тој има контрола или економски интерес.
Членот на извршниот одбор ќе биде разрешен ако не се појави на три состаноци
еден по друг без да го оправда своето отсуство.
Член 45
Извршниот Одбор на Асоцијација Ластовица брои пет члена.
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Мандатот на членовите на Извршниот Одбор трае две години. Извршниот одбор од
своите редови избира Претседател со мандат од 2 години со можност да биде повторно
избран.
Претседателот на Извршниот Одбор истовремено е и претседател на Собранието на
Здружението.
Член 46
Претседателот на Извршниот одбор ги свикува седниците на Извршниот одбор,
предлага дневен ред и ги раководи седниците.
Во случај на отсутност на претседателот на Извршниот одбор на седницата го заменува
еден од членовите на Извршниот одбор по предлог на претседателот.
Претседателот е должен да свика седница на Извршниот одбор најмалку еднаш
годишно, а по потреба повеќе пати по барање на 1/2 од членовите на Извршниот одбор.
Член 47
Извршниот Одбор ги врши следниве работи:
- Ги подготвува седниците на Собранието, припрема материјали за седниците на
Собранието;
- Го подготвува нацрт статутот, предлага измени и дополнување на статутот и ги
подготвува другите одлуки што треба да ги донесе Собранието;
- Ја спроведува политиката, заклучоците и одлуките донесени на собранието;
- Ги спроведува статутарните и програмските задачи на Здружението;
- Формира Стручна служба и врши контрола на нејзината работа;
- Управува и одговара за управувањето со имотот на здружението;
- Подготвува годишен и периодичен извештај за својата работа;
- Донесува и реализира годишна програма за работа;
- Донесува соодветни правилници, прифаќа спогодби и склучува договори;
- Констатира прием на нови членови и престанок на членување доколку за тоа биде
овластен извршниот одбор од страна на собранието;
- Донесува одлуки за формирање на постојани и повремени работни тела и
комисии и ја насочува нивната работа;
- Организира и активно учествува во организирањето на разни акции и манифестации;
- Доделува одлуки за награди, пофалници и признанија;
- Дава согласност за набавка и отуѓување на основните средства;
- Дава согласност на Правилникот за организација и работните задачи на стручната
служба на Здружението, и врши контрола на нејзиното работење;
- Донесува одлуки по приговори и жалби;
- Предлага и спроведува финансиски план и изготвува завршна сметка на Здружението;
- Решава за формирање на ограноци на Здружението;
- Именува членови на стручната служба на Здружението;
- Донесува акти со кои се уредува работата на Стручната служба;
- Врши и други работи кои произлегуваат од потребите на Статутот на
Здружението и од Законот.
Член 48
Извршниот Одбор за својата работа одговара пред Собранието на Здружението.
Извршниот Одбор се состанува и одржува седници по потреба.
Седницата на извршниот Одбор ја свикува претседателот на Извршен Одбор.
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Предлог за свикување на Извршниот Одбор може да поднесе една половина од
Извршниот одбор или една третина од членовите на Собранието.
Предлог за свикување на Извршен Одбор може да поднесе и Претсдателот (Застапник)
на Здружението.
Со седницата раководи и претседава Претседателот на Извршниот Одбор, а во негово
отсуство ќе раководи член од Извршниот одбор кој ќе го назначи претседателот.
Начинот на свикување на седницата и работењето на Извршниот Одбор се уредува со
Деловникот за работа.
Членовите на Извршниот одбор во секое време треба да ги имаат целите и интересите
на здружението над поединечните или посебните цели на која и да е друга страна.
Надзорен одбор
Член 49
Надзорниот одбор на Здружението брои 3 членови кои се избираат од редот на
членовите на Собранието.
Членови на Надзорниот Одбор може да бидат и надворешни лица, кои не се членови на
Собранието.
Членовите на Надзорниот Одбор во исто време не можат да бидат и членови на
други органи врз чија работа вршат надзор.
Вработените во Здружението не можат да бидат членови на Надзорниот одбор.
Мандатот на членовите на Надзорниот одбор трае 2 години.
Член 50
Надзорниот одбор работи на седници
Седниците ги свикува претседателот и раководи со нивната работа.
Претседателот на Надзорниот одбор свикува седници најмалку еднаш годишно и по
потреба.
Член 51
Надзорниот одбор ги врши следниве работи
- Врши надзор на правилното спроведување и примена на одредбите од статутот и
другите општи акти на Здружението;
- Врши надзор на извршувањето на одлуките на Собранието, Извршниот одбор и на
другите тела на здружението;
- Врши надзор за наменско трошење на средствата;
- Еднаш годишно поднесува извештај за направениот увид;
- Предлага мерки за спречување и отстранување на неправилностите во работата;
- Врши и други работи согласно законот и актите на здружението;
- Своите наоди и одлуки надзорниот одбор ги доставува до Собранието и Извршниот
Одбор на Асоцијација за правата на деца и младинци со посебни потреби-Ластовица од
Скопје.
Член 52
Претседателот (Застапник) на Асоцијација Ластовица ги врши следните работи:
-Свикува седници на Собранието и Извршниот одбор, предлага дневен ред и
раководи со истите;
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-се грижи за извршување на програмата за работа, финансискиот план, одлуките
и заклучоците на Собранието и Извршниот одбор;
-ја иницира работата на органите, телата, советите, одборите и комисиите на
Асоцијација Ластовица;
-се грижи за унапредување на соработката на Асоцијација Ластовица со други
здруженија на граѓани кои имаат слична содржина на работа или институции од
државни органи;
-го застапува и претставува Здружението Асоцијација Ластовица пред други
правни субјекти;
-ги потпишува одлуките, заклучоците, актите, записниците и писмата на
Собранието и Извршниот одбор;
-врши и други работи за што ќе го задолжи Собранието и Извршниот одбор,
како и работите утврдени со овој Статут;
-Претседателот за својата работа е одговорен пред Собранието на Асоцијација
Ластовица.
Член 53
Претседателот (Застапник)/Застапник претседател на Здружението го задржуваат својот
статус се додека не почине, доброволно се повлече, или се додека не се суспендира или
исклучи од Здружението.
VII. Застапување по Закон
Член 54
Претседателот на Здружението Застапник (претседател) е тој кој го претставува и
застапува Здружението и е наредбодавател и во областа на материјално и финансиско
работење на здружението.
- Застапникот може да биде еден од основачите на Здружението Асоцијација
Ластовица, или некој од членовите на Собранието.
- Застапникот мора да има најмалку три години активно работно искуство во
органите на Здружението. Треба да има висок степен на познавање на областа
во која делува здружението, како и изразени организациони и менаџерски
способности и квалитети.
- Застапникот (претседател) е правен застапник на Здружението
- Застапникот во рамките на своите овластувања може да даде на друго лице
писмено полномошно за склучување на одредени видови договори или
презeмање на други правни дејства, како и застапување пред судовите и други
органи.
Член 55
За извршување на работи од заеднички интерес за остварување на задачите и
целите на Здружението Извршниот одбор му дава јавни овластувања на
Застапникот (претседателот).
Член 56
Застапник (претседателот) заседава со седниците на Извршниот одбор и со
Собранието.
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Член 57
Застапникот ги раководи активностите на Здружението согласно со одобрениот
работен план и одобрениот финансиски план, и останатите одлуки на годишното
Собрание.
Член 58
Застапникот (претседателот) е потписник на

сметката

на Здружението.

Член 59
-

Застапникот (претседателот) се грижи за благовремено извршување на одлуките
и заклучоците донесени од Собранието и Извршниот одбор;
Застапникот во правниот промет презема мерки и дејствија во име и за сметка на
Здружението;
Застапникот се грижи за правилната примена на законските прописи од областа
на дејностите што ги врши Здружението.
Застапникот го следи и контролира административно финансиското работење на
Здружението.
Застапникот врши промоција на активностите на организацијата
Застапникот предлага и учествува во подготока на нови проекти
Застапникот имплементира тековни проекти
Застапникот вработува и отпушта лица кои ќе ги изведуваат тековните
проекти
Застапникот за
својата работа е одговорен пред Извршниот одбор и
Собранието.
Член 60

Здружението може да формира стручна служба за извршување на административно
стручни, помошни и на нив слични работи од заеднички интерес за остварување на
задачите и целите на Здружението.
Организацијата и работата на Стручната служба се уредува со акти кои што ги донесува
Извршниот одбор.
VIII. Стекнување и располагање со средства
Член 61
Асоцијација Ластовица за остварување на целите и задачите за работа набележани во
овој Статут стекнува средства на следниот начин:
1. од членарина;
2. од донации;
3. од буџетот;
4. од издавачка дејност на Асоцијацијата;
5. од трговски друштва и од други извори на средства
6. од вршење на дејност од следниве дејности утврдени со НКД:
55.2 Одмаралишта и останати објекти за покараток престој
55.20 Одмаралишта и останати објекти за покараток престој
58.1 Издавање на книги, периодични изданија и останати изавачки дејности
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58.11 Издавање на книги
58.14 Издавање списанија и периодични публикации
58.19 Други издавачки дејности
68.20 Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен
под закуп (лизинг)
79.1 Дејности на туристичките агенции и организаторите на патувања (туроператори)
79.11 Дејности на туристичките агенции
79.12 Дејности на организаторите на патувања (туроператори)
85.10 Предшколско образование
85.6 Помошни услуги во образованието
85.60Помошни услуги во образованието
86.90 Други дејности за здравствена заштита
87.10 Дејности на социјална заштита со сместување и нега
87.90Останати дејности на социјална заштита со сместување неспоменати на друго
место.
88.91 Дејности на дневна социјална заштита на деца
88.99 Останати дејности на социјална заштита без сместување неспоменати на друго
место.
94. Дејности на организации врз база на зачленување
13.1. Дејности на деловни организации, организации на работодавци и струковни
организации врз база на зачленување
94 Дејности на деловни организации и организации на работодавци врз база на
зачленување
94.1 Дејности на деловни организации, организации на работодавци и струковни
организации врз база на зачленување
94.11 Дејности на деловни организации, организации на работодавци врз база на
зачленување
94.12 Дејности на струковни организации врз база на зачленување
94.9 Дејности на други организации врз база на зачленување неспомнати на друго
место
Здружението Асоцијација Ластовица може да добива средства и од:
7. други дејности на НКД кои се од интерес на Здружението, членовите, општеството и
државата.
8. давање услуги на други здруженија, организации и институции: консултантски и
социјални услуги, спроведување на истражувања, организирање и спроведување на
обуки, семинари, трибини, и друг вид на предавања.
Член 62
Користењето и располагањето со средствата на Асоцијација Ластовица добиени по
основите од претходниот член се врши на начин утврден со Закон и Статут.
Член 63
Наредбодавач и потписник на сметката на Асоцијација Ластовица е Застапник
претседателот, а Собранието може да овласти и други лица.
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Член 64
Средствата може да се стекнуваат и врз основа на претходно изготвени програми
(проекти) од Здружението, кои ќе бидат одобрени од Владата на Република
Македонија, односно надлежните министерства, Советот на единицата на локалната
самоуправа, во согласност со Закон, исто така и одобрени од меѓународни организации
и фондации.
Член 65
Средтсвата што Здружението ги стекнува се исклучивово негова сопственост.
Член 66
За користење и располагањето со средствата одлучуваат органите на Здружението,
согласно надлежносите утврдени со овој Статут, кои преземаат мерки за економско
целосообразно користење на средствата и за спречување и отсранување на
незаконитостите.
IX. Донесување на планови и програми за работа како и финансиски и други
извештаи на Здружението
Член 67
Деловното планирање се состои од планирање, спроведување, набљудување, оценување
и известување.
Извршниот одбор е одговорен за деловно планирање.
Член 68
Финансиската година се совпаѓа со календарската година.
Висината и распределбата на финансиските средства се определува со годишен
финасиски план врз основа на годишната програма за работа.
Годишната програма за работа и финансискиот план ги донесува Извршниот одбор.
Годишната програма за работа и финансискиот план се донесуваат на крајот од
тековната календарска година, за наредната година.
Здружението Асоцијација Ластовица донесува годишен финансиски план за приходите
и расходите на Здружението.
Финансискиот план ги содржи приходите кои се стекнуваат по член 50 од Статутот,
како и расходите за општествената активност, плати на вработените, материјали,
трошоци за работа на Здружението и други расходи сврзани со работата на
Здружението. Финансискиот план може во секое време да се измени.
Член 69
Здружението води сметководство, води и чува книги, поднесува годишна сметка и врши
попис на начин уреден со Законот.
Извршниот Одбор со општ акт го уредува финансиското работење. Извршниот Одбор
го одобрува извештајот за попис.
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Член 70
Здружението изработува годишен извештај, годишна сметка и финансиски извештаи во
согласност со Законот за сметководство, за непрофитни организации и Стaтутот и
општите акти на Здружението
Член 71
Годишниот извештај се состои од извештај за работа и финасиски извештај.
Одговорни за годишниот извештај, за годишната сметка и за финансиските извештаи,
односно за нивната подготовка се членовите на Извршниот Одбор.
Годишниот финансиски извештај ќе биде подложен на ревизија од страна на
Надзорен Одбор .
Годишниот извештај, вклучувајќи го и финансискиот извештај го донесува Собранието.
Член 72
Годишниот финансиски извештај ќе биде подложен на ревизија од страна на Надзорен
Одбор, но ако треба Здружението ќе изврши независна годишна ревизија на своето
финасиско работење и ревизија во согласност со меѓународните сметководствени
стандарди. Извештајот за ревизија заедно со извештајот од членот 77 став (2) алинеја 4
од Законот за здруженија и фондации 2010(Сл.весник на РМ бр:51/2010 ке ги поднесува
најмалку еднаш годишно, но и ќе ги објавува на веб страница до 30 април во тековната
година за предходната година.
Член 73
Вишокот на приходите над расходите (добивката) остварен од Здружението не смее да
биде дистрибуиран како таков на ниедно лице, туку мора да биде употребен исклучиво
за остварување на целите, задачите и активностите на Здружението.
X. Јавност и отчетност во работата
Член 74
Работата на Здружението Асоцијација за правата на деца и младинци со посебни
потреби е јавна.
Јавноста во работењето се обезбедува со редовно известување (на членовите, други
здруженија или пошироката јавност) за работењето и активностите на Здружението, со
увид во спроведувањето на програмските задачи, со поднесување извештај за работа на
органите и телата на Здружението, за материјално – финансиско работење и друго.
Информирање на членовите и пошироката јавност се врши:
- преку издавање на сопствено информативно гласило;
- со давање на известувања преку средствата за јавно информирање,
- со присуство на претставници на средствата за јавно информирање на
Седниците на органите на Здружението (по потреба);
- преку издавање на разни печатени соопштенија, информации, билтени, монографии и
сл. пропаганден материјал;
- сопствена интернет страница
- сопствена страница на ф.б.
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-табла за јавно огласување која стои на видно место во просториите на самото
здружение.
-преку сите соодветни начини за запознавање на пошироката јавност со целите,
задачите и активностите на Здружението.
XI. Судир на интереси
Член 75
Членовите на органите за управување и надзор се должни да управуваат и работат со
Здружението со внимание и со начелата за добро управување, а над други лични или
посебни интереси, односно во интерес на исполнување на целите и деловните планови
на Здружението во согласност со Законите и со Статутот .
Член 76
Членовите на Собранието како и на другите органи за управување и надзор, се
одговорни за повреда на своите одговорности предизвикани од нивната работа или
поради нејзино запоставување и одговараат за причинетата штета како солидарни
должници со Извршниот Одбор, ако при одлучувањето не постапувале со внимание на
добар управувач.
Член 77
Застапникот, вработените и членовите на извршните органи даваат детална изјава за
судир на интереси со самото стапување на должност која се обновува при
продолжување на договор за работа или повторен избор на членот во органите на
Здружението.
Со самото тоа ниеден член не смее да стекнува директна или индиректна финансиска
или материјална добивка преку користење на својата позиција. Ова се однесува на
секаква продажба, дистрибуција, промоција на материјали или сервисни услуги.
Член 78
Освен надокнада за трошоците произлезени при одвивање на активности на
Здружението, членовите кои волонтираат не смеат да добиваат други средства.
Членовите кои волонтираат не смеат да земаат позајмици од фондовите на
Здружението.
Остварената добивка мора да биде искористена согласно член 12 став 3 од Законот за
здруженија на граѓани.
XII. Донесување ,изменување и дополнување на статутот.
Член 79
Собаранието на Здружението донесува Статут, деловник за работа и други општи акти
за кои ќе утврди потреба.
Нацртот на општите акти што ги донесува Собранието го утврдува Извршниот одбор и
ги доставува до Собранието на донесување.
21

Извршниот одбор ако се утврди дека е потребно, може пред утврдување на нацртот на
општиот акт од претходниот став на овој член, како пред- нацрт да го достави на
разгледување пред членовите, при што го утврдува и рокот во кој може по истиот да се
достават предлози, мислења и забелешки.
Постапката за изменување и дополнување на општите акти е иста како и за нивно
донесување.
Во рамките на своите надлежности Извршниот одбор донесува правилници, одлуки,
решенија, заклучоци и други акти.
XIII. Односи со други институции
Член 80
Здружението воспоставува односи со други институции и тоа преку заедничко
дејствување со стапување на сојуз или влегување во членство, партнерства, стратешки
алијанси и конзорциум.
Член 81
Здружението може заеднички да дејствува со други организации со стапуавање во
сојуз или со влегување во членство во домашни и во меѓународни организации и
сојузи, како и со стапување во стратешки алијанси и конзорциуми.
Одлука за заедничко дејствување на програмска и на ад-хок основа, во краткорочен и
среднорочен период донесува Извршниот одбор.
Одлука за заедничко дејствување на организациска основа и на неопределeн период
донесува Собранието на здружението.
Член 82
Здружението во односите со други институции го застапува Застапникот Претседател.
XIV. Престанок на работа на Здружението
Член 83
Асоцијација Ластовица престанува со работа:
-ако е донесена одлука од Собранието на Асоцијација Ластовица со 2/3 мнозинство.
-ако се намали бројот на основачите под бројот одреден за оснивање;
-ако Уставниот суд на Р.М. донесе одлука дека Програма и Статутот на Асоцијација
Ластовица не се во согласност со Уставот на Р.М.
--ако се утврди дека Асоцијација Ластовица престанал со работа, и во други случаи
утврдени со Закон.
Претседателот Застапник на Асоцијација Ластовица е должен за околностите од ставот
еден на овој член да го извести Основниот суд во рок од 15 дена по нивното
настанување.
Член 84
По престанокот на работата на Асоцијација Ластовица, имотот и средствата што
остануваат по намирувањето на обврските се пренесуваат на соодветно здружение или
хуманитарна организација која остварува грижа за децата.
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XV. Преодни и завршни одредби
Член 85
Толкување на одредбите на овој Статут дава Собранието на Здружението, а помеѓу
две Собранија, Извршниот одбор на Здружението.
Член 86
Измени и дополнување на овој Статут се вршат по иста постапка како и за неговото
донесување.
Член 87
Со денот на стапување во сила на овој Статут престанува да важи Статутот на
Асоцијација за правата на деца и младинци со посебни потреби-Ластовица од
16.12.2013 година.
Член 88
Овој Статут стапува во сила од денот на донесувањето на ден 14.03.2018
Претседател на Здружението (Застапник) : Роберта Митревска
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