
 Врз основа на член  18 и 23,  а во врска со член  104 од Законот за 
Здруженија и фондации, Собранието на Здружението за борба против мозочен 
удар МОЗОЧЕН УДАР Охрид со седиШте на  ул. Партизанска бр. 55/1-2  Охрид, на  
ден 10.05.2014 година,  донесе 

С  Т  А  Т  У  Т 
 

На здружение за борба против  мозочен удар 
МОЗОЧЕН УДАР  Охрид 

 
           

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

 
Здружението за борба против мозочен удар  МОЗОЧЕН УДАР Охрид   со седиШте 
на ул.Партизанска бр. 55/1-2  Охрид,  од 10.05.2014 година е здружение на 
пациенти  во кое се здружуваат  заради  заеднички интереси  во врска со болеста  
мозочен удар.   
 

Член 2 
 Здружението за борба против мозочен удар  МОЗОЧЕН УДАР Охрид,  со 
седиШте на ул.Партизанска бр. 55/1-2  Охрид е  аполитична, невладина, 
непартиска, непрофитна организација формирана со слободно здружување на 
граѓаните  заради остварување  и усогласување на свои интереси и заради 
вршење на дејности и активности со цел за подигање на свеста кај јавноста која 
не прави национална, верска и расна разлика. 
 Здружението се организира и  дејствува на  територија на Р.Македонија и 
своите права, должности и одговорности ги остварува согласно Уставот, законите 
и Статутот. 
 

ИМЕ И СЕДИШТЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО 
 

Член 3 
 Името на здружението на пациенти  гласи: 
 Здружение  за борба против  мозочен удар МОЗОЧЕН УДАР Охрид  (во 
натамошен текст : Здружение). 
 Скратеното име на здружението е МОЗОЧЕН УДАР. 
  Седиштето на здружението за борба против   мозочен удар МОЗОЧЕН 
УДАР Охрид  е на  ул.Партизанска бр. 55/1-2  Охрид 
 

Член 4 
 Здружението има амблем кој ги содржи скратеното име на здружението 
напишано со кирилични букви. 
 Амблемот ќе биде резервиран за употреба и во корист на членовите на 
здружението.Секој член за време на членството може да го носи и прикажува 
амблемот. 



 Здружението има свој печат и штембил. 
 Печатот  има тркалезна форма со кружен натпис и го содржи името на 
здружението. 
 Штембилот  е во правоаголна форма во кој текст е впишано името на 
здружението, број и дата. 

НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА 

Член 5 
 Работата на органите на Здружението се одвива  на македонски јазик. Сите 
акти на Здружението во надворешната комуникација се изготвуваат на македонски 
јазик и неговото кирилично писмо. 

Член  6 
 Работата на Здружението е јавна. 
 Јавноста во работењето се обезбедува со: 

- Редовно известување на граѓаните за активноста на Здружението 
- Обезбедување на присусто на претставниците на членовите ин а 

другите лица на седниците на органите и телата на Здружението. 
- Достапност на извештаите и другите акти до членовите и други 

заинтересирани лица: 
- Претставување во средствата за јавно информирање 
- Соработка со други   невладини организации, сојузи  и здруженија, 

државни органи   и институции, 
- Преку издавање на печатен  материјал, сопствена ВЕБ страница и  др. 

 
Член 7 

 Здружението може да соработува, да се зачленува и поврзува со други 
домашни и меѓународни невладини  организации. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО 

Член 8 
 Граѓаните се организираат во здружение заради остварување заеднички 
цели и задачи: 
-подигање на јавната свест за проблематиката на мозочниот удар, 
-поддржување И развивање стратегии за превенција од мозожен удар на 
национално ниво, 
- унапредување на превенцијата од мозочен удар користејќи  ги најновите 
медицински  достигнувања базирани на докази, 
-унапредување на дијагностиката,третманот и рехабилитацијата на пациенти 
заболени од мозочен удар, 
-Заедничка грижа за подобрување на здраствената состојба на граѓаните  
заболени од мозочен удар; 



-Информирање за новите научни и практични достигнувања во лекувањето на 
пациентите со мозочен удар; 
-Преземање заеднички иницијативи за заштита на граѓаните, 
-соработка со други здруженија,со слични цели и задачи во државата и странство,  
-Други заеднички интереси кои не се предвидени со овој Статут а  ќе бидат 
утврдени со посебен план и програма за работа на здружението обезбедување 
лекарства, информативен материал, консултации со специјалисти лекари , работа 
со терапевти поддршка преку веб страна,телефонски и сл. 
 

Член 9 
 Целите на Здружението се остваруваат преку активности на Здружението: 
-Практикување  на меѓународните стандарди на регионот каде се делува: 
-Информираност на граѓаните и давање на правна помош при релизирањето на 
одредени активности: 
-Меѓусебна  координираност и соработка на сите орган и тела на Здружението; 
-Обезбедувањето на средства за реализација на активностите; 
-Регионален развој 
-Организирање трибини, научни советувања, семинар ии др. 
-Основање на локални координативни центри; 
-Соработка со организации, институции и други здруженија од хуманитарен, 
научен, културен и образовен карактер со сгрански и меѓународни невладини 
организации; 
-Вршење и други работи во согласност со Уставот, законите и Статутот а 
Здружението и други работи. 
 

ЗАЧЛЕНУВАЊЕ ВО ЗДРУЖЕНИЕТО 

Член 10 
 Член на здружението може да биде секој државјанин на Република 
Македонија,кој ги прифаќа Статутот и програмата на здружението и доброволно 
пристапува, а одлука за прием носи Собранието со мнозинство гласови.  
 При зачленување  се потпишува пристапница.   
 

ПРЕСТАНОК НА ЧЛЕНСТВО 
 

Член 11 
 Секој кој  веќе не сака да биде член во Здружението може да се откаже со 
давање изјава со која потврдува дека истапува од членствто на  здружението со 
назначување на  денот, месецот  и година од кога му престанува членството. 
 

ПРАВА И ОБВРСКИ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО 
 

Член 12 
 Секој член доброволно членува во Здружението, но  доброволно и истапува 
од него. 
 Секој член на Здружението е рамноправен со останатите членови. 



 Членовите  имаат право  да бидат избрани и  да  избираат членови на  
извршните органи на здружението и да учествуваат во работата на Собранието на 
здружението. 
 Сите  членови на здружението се должни да го чуваат угледот на 
здружението, да ги извршуваат одлуките на органите на здружението, нужно да ги 
почитуваат избраните функционери на здружението, како ид а ги извршуваат и  
другите обврски што произлегуваат од целите и задачите на здружението. 
 
ОРГАНИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО 

Член 13 
 Здружението  на  пациенти со мозочен удар во Охрид  ги има следните 
органи: 
 1.Собрание на здружение 
 2.Извршен одбор,  
 3.Претседател 
 
 1. СОБРАНИЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО 
 

Член 14 
 Собранието е највисок орган на Здружението. 
 

Член 15 
 Собранието на здружението го сочинуваат сите основачи на Здружението и 
членовите кои дополнително ќе се зачленат. 

Член 16 
 Собранието на здружението  ги врши следните работи: 

• Избира претседател на собранието; 
• Избира членови на извршниот орган 
• Избира членови на надзорниот орган 
• Избира членови на одбори и комисии 
• Врши измени и дополнувања на статутот на здружението 
• Донесува програма за работа на здружението 
• Усвојува финансиски план на здружението 
• Усвојува извештај за работата на органите на управување на здружението; 

 
Член 17 

 Претседателот на собранието ги свикува и раководи со седниците   на 
собранието. 
 Претседателот го избира собранието за време од четири години и истото 
лице може повторно да се избере за претседател со мнозинство гласови од 
вкупниот број на членови на Собранието. 
 

Член 18 
 Собранието на здружението работи на седници. 
 Седница на собранието се одржува по потреба, а најмалку еднаш годишно. 



 Седниците на собранието ги свикува претседателот, кој е должен да свика 
седница и ако го бара Извршниот  одбор или најмалку 1/3 од вкупниот број 
членови на собранието. 
    

Член 19 
 Покана на седница на Собранието со дневн ред и други материјали се 
доставуваат до членовите најдоцна 1 дена  пред  денот на одржувањето на 
седницата. 
 Собраниетоможе да работи ако на него присуствуваат повеќе од 
половината од вкупниот број на членови. 
 Собранието  по правило одлуките ги  донесува со мнозинство гласови од 
присутните претставници. 
 На седницата на Собранието може да присуствуваат и други лица без 
право на глас. 
 

Член 20 
 На Собранието се одлучува со јавно гласање освен ако со мнозинство 
гласови од присутните не одлучи гласањето да се спроведе тајно. 
 Секој член во Собранието има право на еден глас. 
 

Член 21 
 Правата, должностите и одговорностите на Собранието во итни случаи  ги 
врши Извршниот одбор на Здружението, при што има обврска на првата наредна 
седница на Собранието да донесе извештај за преземените активности. 
 За работата на Собранието се води записник. 
 
 2. ИЗВРШЕН ОДБОР НА ЗДРУЖЕНИЕТО  
 

Член 22 
 Извршниот одбор е извршниот орган   на Собранието. 
 Извршниот одбор брои три(3) членови кои ги избира Собранието на 
здружението. 
 Мандатот на членовите на Извршниот одбор е четири ( 4) години, со право 
на повторен избор. 
 Извршниот одбор работи на седници. 
 Работата на Извршниот одбор  ја раководи претседател. 
 Седниците на Извршниот одбор ги свикува претседателот на Извршниот 
одбор по потреба, а најмалку еднаш на три месеци. 
 

Член 23 
 Извршниот одбор може  полноважно да работи и одлучува до колку на 
седницата присуствуваат повеќе од половината од вкупниот број членови. 
 Извршниот одбор своите одлуки ги донесува јавно, со мнозинство од 
присутните  членови, доколку со овој Статут не е предвидено поинаку. 
 За работа на Извршниот одбор се води записник  кој се усвојува на 
наредната седница. 

 



Член 24 
Извршниот одбор ги има следните надлежности: 
- Ги извршува одлуките на Собранието на здружението; 
- Изготвува нацрт статут на здружението; 
- Предлага измени и дополнувања на Статутот и другите одлуки кои треба 

да ги донесе собранието на здружението, 
- Изготвува извештаи на извршниот одбор и за работата на здружението, 
- Организира и активно учествува во спроведување на разни акции и 

манифестации, 
- Се грижи за наменско користење и располагање со средствата и 

приходите, 
- Го претставува здружението 
- Изготвува финансиски план и  
- врши и други работи. 
-  

Член 25 
 Извршниот одбор има  претседател кој се менува со мандат од четири(4) 
години со право на повторен избор. 
 Претседателот раководи со работата на Извршниот одбор. 
 

Член 26 
 Претседателот на Извршниот одбор на здружението го претставува и 
застапува здружението. 
 Претседателот на Извршниот одбор е наредбодавец на сметката на 
здружението. 
 Претседателот на Извршниот одбор  на здружението е потписник на сите 
акти што ги донесува Извршниот одбор. 
 Претседателот на Извршниот одбор во случај на потреба го заменува 
претседателот на Собранието на здружението. 
 
 3.ПРЕТСЕДАТЕЛ  НА ЗДРУЖЕНИЕТО 
 

Член 27 
 Претседателот на Собранието е истовремено и Претседател на 
здружението. 
 Претседателот го претставува и застапува Здружението. 
 Претседателот се избира од собранието со мнозинство гласови од вкупниот 
број  членови за мандатен период од две (4) години,со можност за неограничен 
број мандати. 
 Претседателот по автоматизам е член и на Извршниот одбор на 
Здужението. 
  

Член 28 
 Претседателот  ги има следните права,должности и одговорности: 
 -ја спроведува политиката наЗдружението на пациенти со мозочен удар, 
МОЗОЧЕН УДАР Охрид, 
 -ги свикува седниците на собранието и на Извршниот одбор; 



 -предлага програма за работа за времето за кое е избран; 
 -се грижи за одржување на изборите на здружението; 
 -ги потпишува и се грижи за спроведување на актите кои ги донесуваат 
Собранието и Извршниот одбор; 
 -го претставува и застапува здружението,согласно овластувањата утврдени 
со овој статут,националните,регионалните имеѓународни институции чиј член е 
здружението на пациенти со мозочен удар МОЗОЧЕН УДАР Охрид, 
 -остварува и други права,должности и одговорности кои ќе му ги доверат 
Собранието и Извршниот одбор; 
Претседателот за извршување на својата работа е одговорен пред Собранието. 
 

КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ЗДРУЖЕНИЕТО 
 

Член 29 
 Материјалното и финансиското работење на здружението се врши врз 
основа на законски прописи и финансискиот план на здружението. 
 

Член 30 
 Здружението има своја жиро сметка кај надлежна банка чиј потписник е 
претседателот на Извршниот одбор. 
 Наредбодавец на приходите и расходите е претседателот на Извршниот 
одбор на здружението. 
 

ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО: 
 

Член 31 
 Здружението остварува средства од: 

- Доброволен прилог на членовите на здружението; 
- Доброволни прилози од хуманитарни организации и други донатори; 
- Спонзорства од трговски друштва,фармацевтски компании  и установи; 
- Од чланартина доколку биде одредена, 
- други форми и извори  

 
ИЗВЕСТУВАЊЕ НА ЈАВНОСТА 

 
Член 32 

 Работата на сите органи на здружението е јавна и  достапна за јавноста, 
надлежните органи, средствата за јавно информирање и др. 
 Само претседателот на собранието ин а Извршниот одбор се овластени да 
и соопштуваат на јавноата податоци за работата на здружението, а секој член  
има право на јавно информирање само во врска со своето работење. 
 

ЗДРУЖУВАЊЕ СО ДРУГИ ЗДРУЖЕНИЈА 
 
 
 
 



Член 33 
 Здружението МОЗОЧЕН УДАР  може да се здружува и со други здруженија , 
да воспоставува врски и пријателски односи со слични здруженија од странство 
ако е тоа од интерес  на здружението. 
 

ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАТУТ 
 

Член 34 
 Статутот на здружението го донесува Собранието  на седница со јавно 
гласање.  
 Се смета дека Статутот е донесен ако за предлогот се изјасниле повеќе  од 
половината од вкупниот број на членови на здружението. 
 

Член  35 
 Измени и дополнување на Статутот  се донесуваат во постапка што важи за 
донесување на Статутот. 
 Одлуките се донесуваат со мнозинство гласови од вкупниот број присутни 
членови со јавно гласање. 
 

Член 36 
 Иницијативата за измена и дополнување на Статутот се поднесува во 
писмена форма до претседателот. 
 Одлуката за измена и дополнување на Статутот се носи со мнозинство од 
вкупниот број членови на Собранието. 
 

ПРЕСТАНОК НА РАБОТА НА ЗДРУЖЕНИЕТО 
 

Член 37 
 Здружението може  да престане со работа ако за тоа одлужат членовите на 
здружението,ако бројот на членовите се намали под бројот определен за 
основање и ако настапат причини утврдени во член 52 од Законот за здруженија и 
фондации. 
одлука за престанок донесува  Собранието. 
 Ако здружението престане да работи. 
 Ако се подигнат повеќе здруженија на 
 Решение за престанок со работа донесува Надлежниот орган за 
регистрација. 
 Во случај на престанок со работа на здружението после подмирување на 
сите обврски на здружението спрема своите доверители остатокот се пренесува 
на оснивачите. 
  

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 38 
 Измени и дополнувања на овој Статут се вршат по иста постапка како и за 
неговото донесување. 
       



Член 39 
 Овој Статут влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се 
применува од денот на уписот на здружението во трговскиот регистар. 
 
       
  
       ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
       Маја  Божиновска Смическа 


