СТАТУТ
(пречистен текст)
Здружение за афирмација на уметност „ФЛУКТУС - Скопје“

Скопје, 2017
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Во согласност со членовите 18, 31 и 42 од Законот за здруженија на граѓани и
фондации (Сл. весник на РМ 52/10, 135/2011) основачкото Собрание на Здружението на
граѓани Здружение за афирмација на уметност

ФЛУКТУС

, со седиште на ул. „Јуриј

Гагарин” бр. 43/2-7, Карпош – Скопје, на ден 01.10.2018 година го донесе следниот:
СТАТУТ
на Здружението за афирмација на уметност „ ФЛУКТУС

- Скопје “

Член 1
Основни одредби

Името на здружението е Здружение за афирмација на уметност „

ФЛУКТУС –

Скопје “, (во понатамошниот текст Здружението) со седиште во Скопје.

По потреба ќе се користи и скратеницата „

ФЛУКТУС “ - Скопје.

Здружението за комуникација со странство ќе го користи името преведено на англиски
„Fluctus“.
Член 2
Седиштето на здружението се наоѓа на ул. „Јуриј Гагарин” бр. 43/2-7, Карпош – Скопје.
Здружението се организира и делува на цела територија на Република Македонија.
Член 3
Здружението има свој печат и штембил.
Печатот е тркалезен и го содржи препознатливиот знак во средината, а околузнакот е
напишано името на здружението: „Здружение за афирмација на уметност ФЛУКТУС Скопје “.
Штембилот е правоаголен и на него е напишан текстот: Здружение за афирмација на
уметност „

ФЛУКТУС “ - Скопје.
Број________________
______ / _______година
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Скопје.
Член 4
Здружението е непрофитна, невладина и непартиска организација основано по пат
на слободно здружување за остварување на цели и дејности наведени во Член 5 од овој
Статут.
Член 5
Здружението се формира по слободна иницијатива на група граѓани и ќе работи на
организирање и спроведување на проекти, самостојно или заедно со други невладини
организации, непрофитни здруженија и други правни и физички лица, со поширок опсег на
активности, во насока на заштитата на промовирање на културата и уметноста кај
граѓаните на Република Македонија.
Член 6
Здружението има својство на правно лице и е запишано во Централниот регистар
на Република Македонија, со права, одговорности и обврски што ги има врз основа на
Уставот, законите и овој Статут.
Член 7
Здружението може да основа: друштва со ограничена одговорност и акционерски
друштва, подружници и други форми на организационен облик за остварување на своите
цели, интереси и активности и за финансирање на функциите, утврдени со Статутот.
Член 8
Зачленувањето во Здружението се врши со пристапница.
Здружението за своите членови води регистар на членството, кој што се ажурира
еднаш годишно. Здружението ја гарантира анонимноста на личните податоци на членовите,
согласно прописите за заштита на личните податоци и класифицирани информации.
Член на Здружението може да биде секој граѓанин на Република Македонија и
странски државјани кои доброволно ќе пристапат на Здружението без дискриминација по
било кој основ со доброволно потпишување на пристапницата.
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Малолетно лице со наполнети 14 години се зачленува во Здружението со давање
потпишана изјава за согласност од неговиот законски застапник, за зачленување во
организацијата, во согласност со законите на Република Македонија.
Член 8-а
Членовите се должни да се придржуваат и да ги почитуваат одредбите од овој Статут и да
се воздржуваат од нанесување штети на Здружението од било кој тип, вклучително и онаа
настаната од нелојалната конкуренција.
Член 8-б
Против член на Здружението секој од членовите и органите на Здружението може да
покрене постапка за исклучување од Здружението или постапка за утврдување на
одговорност на член од Здружението.
Двете постапки се уредуваат подетално со Правилник по предлог на Управниот Одбор, а
изгласан од Собранието со апсолутно мнозинство.
Член 8-в
Управниот одбор во рок од 2 години во врска со спречување на коруптивно однесување ќе
изработи Правилник за спречување на судир на интереси

Член 9
Секој член на Здружението има право да избира и да биде избиран во органите и телата на
Здружението, при што е должен да ги почитува одредбите на овој Статут.

Член 10
Дејноста на Здружението е 94.99 – Дејности на други организации врз база на зачленување,
неспомнати на друго место.
Цели на Здружението се:
- партиципација во и организирање на културно – уметнички активности на домашен и
меѓународен план;
- промовирање и афирмација на културата и уметноста кај сите граѓани, од сите
општествени групи и заедници;
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- популаризација на драмската култура како култура на живеење, но и како активност за
социјализација и еманципација на граѓаните;
- партиципација во општествени иницијативи и кампањи на домашен и меѓународен
план;
- организација и имплементација на проекти кои што се од бенефит за општествената
заедница;
- застапување на интересите на своите членови.
Член 11
Здружението своите цели ќе ги остварува преку:
- организирање, изработка и спроведување на проекти и кампањи од областа на
театарска, филмска, музичка ликовна и сите други форми на уметност и нивна
популаризација;
- покренување иницијатива за креирање и имплементација на политики и практики кои
што ќе овозможуваат зголемена свест на граѓаните и институциите за значењето на
уметноста како општествен феномен и појава;
- истражувачка дејност во областа на дејствување на Здружението;
-подготовка, изработка, издавање и промоција на печатени и електронски публикации музичка продукција, филмска продукција, театарска продукција;
- организација и реализација на дебати, дискусии, собири, обуки, работилници,
изложби и други облици на јавни активности во интерес на граѓаните на ниво на целата
држава;
- анализа на содржината и имплементацијата на домашни и меѓународни закони,
декларации, конвенции и други релевантни документи;
- обезбедување на финансиски средства за остварување на целите, преку можни
донации, спонзорства, владини институции и други физички и правни лица од земјава и
странство;
- соработка и размена на знаења со невладини организации, здруженија на граѓани и
други физички и правни лица во областа на организирање, промоција и спроведување
на заеднички проекти од јавен интерес;
- соработка со и јавен настап во печатените и електронските медиуми, како и нивна
поддршка во објективното информирање на граѓаните;
- овозможување услови за работа на членовите на Здружението;
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- останати активности во согласност со позитивните законски прописи, а во прилог на
целите на Здружението
Член 12
Здружението може да се поврзува, соработува со и да прифаќа донации од странски
невладини организации, здруженија на граѓани, амбасади на држави и други правни и
физички лица за реализација на целите и активностите во насока на целосно остварување
на правата, слободите и интересите на сите граѓани и граѓанки на Република Македонија.

Член 13
Застапување пред закон
Правни застапници на Здружението се Претседателот и Секретарот.
Застапник на Здружението може да биде деловно способно физичко лице кое има
живеалиште или престојувалиште на територијата на Република Македонија, согласно со
закон.
Начинот на именување или избирање на Застапниците на Здружението е регулиран
со овој Статут.
Органи на здружението се: Претседател, Секретар, Собрание и Управен одбор.
Член 14
Улога, цели и задачи на Собранието:
- Собранието се свикува најмалку еднаш годишно и за да се одржи Собранието потребно е
да се присутни една половина од членовите;
-со Собранието претседава Претседателот на здружението, а во негово отсуство – од него
овластено лице;
- Собранието одлуките ги донесува со присуство на половина од членовите и нивните
гласови, а секој член на собранието има право на еден глас;
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- гласањето се одвива јавно или тајно, во зависност од конкретната ситуација;
Собранието донесува одлуки по искажаните ставови на Управниот одбор за:
- измена и дополнување на Статутот на Здружението;
- за поврзување и прекинување на соработката со некоја друга организација или здружение;
- за менување на целите и задачите на Здружението;
- гласа годишна завршна сметка и финансиски план, по предлог на Управниот одбор
- предлагаат, гласат и потпишуваат, согласно овој Статут: општи акти, одлуки, заклучоци,
правилници и други акти од интерес и значење за Здружението

Член 15
Улога, цели и задачи на Управниот одбор:
- го следи спроведувањето на Програмата и целите на организацијата утврдени со овој
статут;
- ги спроведува политиките, одлуките и заклучоците донесени од Собранието;
- се грижи и одговара за работењето и имотот на организацијата;
- го промовира Здружението и активностите на истото;
- акумулира средства за целите на Здружението и истите ги наменува за остварување на
целите на здружението;
- ја надгледува имплементацијата на средствата за целите на Здружението;
- организира и активно учествува во реализирањето на разни акции и настани;
- донесува одлуки за награди, пофалници и признанија;
- дава мислење за изработени проекти и донесува одлука за поддршка на проекти кои ќе се
поднесуваат до фондации и институции;
- донесува одлука за координатор на проектот;
- поднесува годишни извештаи за својата работа пред Собранието;
- развива предлог- политики кои ги поднесува пред Собранието на гласање;
- предлага промени на Статутот и целите и ги поднесува пред Собранието на гласање;
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- одбира Претседател, Извршен директор и Секретар кои редовно даваат извештај за
нивната работа на состаноците на управниот одбор;
- ги подготвува седниците на Собранието;
Членовите на Управниот одбор се бираат на секои две години на годишното
Собрание со просто или апсолутно мнозинство (една половина).
Членовите имаат мандат од четири години со можност за реизбор.
Членот на Управниот одбор поднесува писмена оставка до Претседателот и истата
стапува во сила веднаш.
Членот може да биде суспендиран со мнозинство гласови на членовите
на Управниот одбор.
Доколку се ослободи позиција во Управниот одбор останатите членови на
Управниот одбор избираат нов член кој ќе биде на таа позиција до следното Собрание.

8

Член 17
Улога, цели и задачи на Управниот одбор:
- Управниот одбор се состои од 5 члена од кои се назначуваат кои избираат Претседател на
УО од редот на членовите на управниот одбор;
- Управниот одбор се состанува најмалку еднаш во три месеци и донесува одлуки при
кворум од пристуни 3 члена;
- во случај на ист број на гласови, Претседателот има право на дополнителен одлучувачки
глас;
- сите членови на организацијата за работата на Управниот одбор ќе бидат известени по
неговата седница со поднесување записник;
- состаноците на Управниот одбор ги закажува Претседателот, најдоцна 14 денови пред
состанокот;
- управниот одбор ќе го одредува паричниот однос за месечна членарина што ќе ја поднесе
за гласање пред Собранието;
- доколку Управниот одбор не предложи пред Собранието нов износ на членарина, во тој
случај се применува претходната одлука;
- одлучува за промена на критериумите за членарина и членови;
- Управниот одбор разгледува и прифаќа нови предлози за вклучување или исклучување на
членови од организацијата, како и предлози од членовите согласно со целите одредени со
овој Статут и ги поднесува до Собранието за гласање;
- Управниот одбор поднесува извештај на Собранието за неговата работа на редовните
седници најмалку еднаш годишно, кој што Собранието треба да го разгледа и одобри;
-Управниот одбор за својата работа е одговорен пред Собранието.

Член 18
Улоги, цели и задачи на Секретарот:
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- го ажурира регистерот на членовите на Здружението и сите други потребни списоци;
- води евиденција за присутните членови на Собранието и на седниците на Управниот
одбор;
- испраќа и се грижи да стигнат на време поканите и известувања за состаноците на
Здружението;
- изготвува записници од состаноците кои се доставуваат до членовите и Претседателот за
нивно усвојување, по што ги архивира;
- се грижи за комуникацијата меѓу членовите на Управниот одбор меѓу два состаноци и
комуникацијата меѓу Управниот одбор и членовите на Собранието меѓу две годишни
собранија;
- врши постојан контакт со институции и фондации за поднесени проекти;
- врши увид на сите јавни огласи и дава информации на членството.

Член 19
Улоца, цели и задачи на Претседателот:
- Претседателот е правен застапник на Здружението;
- потпишува договори во името на Здружението;
- потписник е на сметката на Здружението;
- предлага и подготвува нови проекти;
- се грижи за спроведување на активностите на тековните проекти;
- предлага координатори на проекти.
Член 20
Финансии
За остварување на своите цели и задачи, Здружението ќе стекнува средства преку:
- членарина;
- средства од буџетот на Република Македонија, буџетите на Општините и буџетот на град
Скопје;
- доброволни прилози;
- донации;
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- подароци (пари, добра, имотни права);
- прилози, спонзорства и други приходи, согласно Законот за здруженија на граѓани и
фондации и Статутот на Здружението;
- инвестиции, камати, дивиденди, заеми, кирии, закупнини, кои ќе се користат исклучиво за
исполнување на целите и задачите дефинирани во овој Статут.
Член 21
За остварување на своите цели и задачи, Здружението самостојно може да:
- прифаќа грантови;
- да користи бенефиции;
- да изведува договори, да плаќа, да позајмува пари во трансакции одобрени од
Здружението;
- да побарува, да се застапува, да промовира и да спроведува слични активности соодветни
со Законот, со цел да собира фондови за своето функционирање;
- да изведува добротворни активности кои се во согласност со предвидените цели и
активности;
- да вработува потребни лица за спроведување на целите и активностите;
- да спроведува истражувања;
- да организира и спроведува обуки.
Користењето и располагањето со средствата на Здружението се врши со одлука на
Управниот одбор, на начин утврден со овој Статут и според законските прописи.
Член 22
Здружението донесува годишен финансиски план за приходите и расходите на
Здружението.
Финансискиот план ги содржи приходите кои се стекнуваат, како и расходите за
планираните активности, за заедничка потрошувачка на вработените, материјални трошоци
за работа на Здружението и други расходи поврзани со работата.
Член 23
Престанок на Здружението
Здружението ќе престане со работа доколку:
- бројот на членовите се намали под бројот определен за основање;
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- одлуката за престанок на Здружението ја донесува Собранието со двотретинско
мнозинство;
- Здружението работи спротивно на законските прописи и Уставот на Република
Македонија;
Сите членови мораат да бидат известени минимум 30 дена пред одржувањето на
Собранието со допис со кој се информираат за причините за распуштање.
Член 24
Здружението во случај на распуштање мора да ги помири сите долгови или да ги
врати добиените средства на донаторот ако активностите не се исполнети.
По престанокот на работата на Здружението, имотот и другите права и приходи што
остануваат по намирувањето на обврските, преминуваат во сопственост на друго
здружение со иста или слична активност.
Никакви материјални средства стекнати за време на работата на здружението не
смеат да бидат поделени помеѓу членовите на здружението, вработените или почесните
службеници.
Член 25
Право на толкување на одредбите на овој Статут има Собранието на здружението, а
меѓу две собранија- Управниот одбор на здружението.
Основачи:
1. Васко Костовски со живеалиште на ул.„Јуриј Гагарин” бр. 43/2-7, Центар - Скопје и
ЕМБГ 3005994450010, Претседател на ИО
2. Жаклина Попсимонова со живеалиште на Бул. ВМРО бр1/6/5 1000 Скопје и ЕМБГ

0812966455058
3. Христијан Поп-Симонов со живеалиште на ул. Дебарца бр. 16, Центар - Скопје и ЕМБГ
1409992450117.
4. Ангела Стојановска, со живеалиште ул. Љупчо Арсовски – Табак бр. 9, Куманово и
ЕМБГ 3108993425016
5. Горана Стојановска со живеалиште ул. Љупчо Арсовски – Табак бр. 9, Куманово и ЕМБГ

3110999425012
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