
Врз основа на член 18 и 20 од Законот на здруженија на граѓани и фондации (Службен 
весник на Р Македонија бр. 31/98). Здружението на социолозите го донесе следниот: 

 
С Т А Т У Т 

на Здружението на социолозите на Република Македонија 
 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

 
Здружението на социолозите на Р. Македонија (во понатамошниот текст 

Здружение), претставува здружение на граѓани, односно национална асоцијација во 
која членуваат социолози и други полнолетни граѓани на Р. Македонија, кои ќе ја 
развиваат научно-стручната и професионалната дејност од областа на социологијата, 
како и унапредување и афирмација на социологија во образовниот процес. Преку 
Здружението членовите ги остваруваат своите стручни, професионални и правни 
интереси и остваруваат соодветна комуникација и соработка со научно-стручната и 
пошироката јавност во земјата и странство. 
 

Член 2 
 

Полниот назив на Здружението е: Здружение на социолози на Р. Македонија. 
Скратен назив на Здружението е ЗСМ. 
Седиштето се наоѓа на Филозофскиот Факултет во Скопје. 
 

Член 3 
 

Здружението е неполитичка, непрофитна, невладина и независна организација 
посветена на унапредување и развој на социолошката научно-стручната и 
професионалната дејност и помасовно вклучување на социолозите во целокупниот 
општествен систем на РМ. 
 

Член 4 
 

Здружението има својство на правно лице со денот на уписот во судскиот 
регистар, со права, обврски и одговорности утврдени со Уставот, Законот и овој 
Статут. 
 

Член 5 
 

Здружението има печат со тркалезна форма во кој е испишан текстот Здружение 
на социолози на Република Македонија - Скопје. 

Здружението има штембил во форма на правоаголник, на кој е испишан текстот 
на Здружение на социолози на Македонија со димензии 70 х 40 мм и простор за 
деловнички број, дата и место. 
 

 
 
 
 
 



ЧЛЕНУВАЊЕ ВО ЗДРУЖЕНИЕТО 
 

Член 6 
 

Членови на здружението можат да бидат заинтересирани социолози – државјани 
на РМ кои сакаат да дадат свој придонес во работата на истото заради остварување на 
нејзините цели. 

Прием во членство на Здружението се врши со потпишување на пристапница. 
Членството во Здружението престанува со писмена изјава на членот или со 

Одлука на Собранието. 
 

Член 7 
Членот на Здружението има право да биде избран и да бира членови членови во 

сите органи и тела на Здружението. 
Секој член има право и обврска да работи на остварување на програмата на 
Здружението да покренува иницијативи, да дава предлози за остварување на 
целите и задачите. 
Статутарните одредби и одредбите на другите акти на органите и телата на 
Здружението се обврзувачки за секој член. 

 
Член 8 

 
Членовите на Здружението добиваат членски книшки. 
Членовите плаќаат чланарина за членство во Здружението. 
Доколку членовите не ја плаќаат редовно членаринара истите го губат правото 

на членство во Здружението. 
Висината и начинот на плаќањето на чланарината се уредува со Одлука која ја 

донесува Собранието. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Член 9 

 
Основните цели кои ќе ги остварува Здружението се следните: 

 да ја развива научно-стручната и професионалната дејност во областа на 
социолошките науки; 

 да се грижи за остварувањето на стручните и професионлните права и интереси 
на своите членови; 

 да се грижи за стручно-научната заснованост на наставата по социологија во 
средното, вишото и високото образование во РМ; 

 да го поттикнува развојот на социолошката мисла и социолошките 
истражувања; 

 да организира научно-стручни публикации и списанија од областа на 
социологијата; 

 да ја популаризира социологијата како наука; 
 да ја претставува социолошката наука во земјата и во странство; 
 да се поврзува и соработува со сродни здруженија и организации од 

републиката и странство; 
 со својата дејност да придонесува за целокупниот развој на РМ 

 
 



НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ 
 

Член 10 
 

Здружението ги остварува своите цели и задачи преку: 
1. Донесување заклучоци по одредени прашања од интерес на членството, а во 

врска со остварување на целите и задачите на здружението; 
2. Остварување соработка со сродни организации и здруженија од земјата и 

странство по пат на организирање на средби за размена на мислења и идеи; 
3. Организирање семинари, тркалезни маси, трибини и сл. за членовите на 

Здружението на теми во врска со остварување на целите и задачите на 
Здружението.  

 
ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА ЗДРУЖЕНИЕТО 

 
Член 11 

 
Органи на Здружението се: 

1. Собрание 
2. Управен одбор 
3. Надзорен одбор 
4. Претседател 

 
СОБРАНИЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО 

 
Член 12 

 
Собранието е највисок орган на Здружението. 
Собранието го сочинуваат сите евидентирани (со пристапница) социолози, со 

регулирана чланарина; 
 
 
 
 

Член 13 
 

Собранието работи на заседание. 
Редовното заседание на Собранието се одржува најмалку еднаш годишно. 
Заседанието на Собранието го свикува и со него раководи Претседателот на 

Здружението.  
Вонредно Собрание може да се одржи по потреба. 
Собранието може да донесува полноважни одлуки ако на него присуствуваат 

повеќе од половината евидентирани членови на Здружението. 
Одлуките на Собранието се донесуваат со обично мнозинство на гласовите од 

присутните членови. 
Иницијатива за свикување на Собранието може да дадат 10 членови на 

Собранието, Претседателот на Здружението и најмалку три члена од Управниот одбор. 
 

 
 



Член 14 
 

Собранието расправа и одлучува за следното: 
1. Го донесува Статутот, измените и дополнувањата на истиот; 
2. Донесува глобална програма за работа на Здружението; 
3. Избира и разрешува претседател на Здружението; 
4. Го избира и разрешува Управниот одбор и Надзорниот одбор; 
5. Го разгледува и усвојува извештајот за работата на Собранието, Управниот и 

Надзорниот одбор; 
6. Усвојува завршна сметка и финансиски план; 
7. Одлучува за промена на целите на здружувањето; 
8. Одлучува за основање на ограноци и укинување на истите и други облици на 

организирање на Здружението; 
9. Одлучува за здружување или разделување од друго здружение и за зачленување 

во сојузни и меѓународни асоцијации; 
10. Констатира прием на нови членови и престанок на членувањето; 
11. Одлучува за престанок на Здружението со 2/3 мнозинство; 
12. Врши и други работи согласно статутот и општите акти на Здружението. 

 
Член 15 

 
Согласно со овој Статут, Собранието може да усвои Деловник за својата работа. 
 
 

Член 16 
 

На Собранието се одлучува со тајно и јавно гласање.  
За начинот на гласање Собранието одлучува со јавно изјаснување. 
Секој член има право на еден глас. 

 
УПРАВЕН ОДБОР 

 
Член 17 

 
Управниот одбор е извршен орган на Собранието на Здружението. 
Управниот одбор го сочинуваат 9 (девет) члена. 
Членовите на УО ги избира Собранието.  
Претседателот на Здружението е и Претседател на УО. 
Мандатот на членовите на УО трае 2 (две) години, со можност на повторен 

избор. 
УО од своите редови избира секретар на Здружението.  
Мандатот на претседателот трае 2 (две) години со можност за повторен избор. 

 
Член 18 

 
Управниот одбор донесува одлуки со кворум од половина од членовите од кои 

задолжително мора да биде претседателот на Здружението. 
Сите одлуки на УО се донесуваат со обично мнозинство на присутните членови 

на УО. 
 



 
 

Член 19 
 

Седниците на УО се одржуваат по потреба.  
Седниците ги свикува и со нив раководи Претседателот на Управниот одбор. 

 
Член 20 

 
УО ги извршува следните задачи: 

 Раководи со работата на Здружението меѓу двете заседанија на Собранието; 
 Врши подготовка за одржување на заседание на Собранието; 
 Подготвува предлози на општи акти, одлуки и заклучоци што ги донесува 

Собранието; 
 Подготвува извештај за работата на Здружението и го поднесува на усвојување 

на Собранието; 
 Подготвува предлог програма за работа наЗдружението; 
 Ги извршува и реализира одлуките на Собранието и се грижи за нивно 

спроведување; 
 Ја координира работата помеѓу органите и телата на Здружението; 
 Именува потпретседател и секретар на Здружението; 
 По потреба свикува вонредно Собрание на Здружението; 
 Формира Стручен совет како стручно консултативно тело; 
 Формира комисии и им определува делокруг на работа; 
 Донесува одлуки поврзани со програмата за работа на Здружението, одлуки 

поврзани со финансирањето; 
 Именува главен и одговорен уредник на списанието „Социолошка ревија“  
 Ја координира работата на регионалните ограноци на Здружението; 
 Определува регионални координатори за организирање на активностите на 

Здружението и го утврдува нивниот број. 
УО за својата работа одговара пред Собранието на Здружението. 
УО поднесува извештај за својата работа на седниците на Собранието. Ако 

извештајот за работата на УО не биде прифатен од Собранието, мандатот на УО 
престанува. 

 
Член 21 

 
Претседателот на УО е и Претседател на Здружението. 
Претседателот на УО: 
1. Ги свикува и раководи со седниците на УО; 
2. Го претставува УО; 
3. Ги потпишува записниците од седниците на УО. 

 
 
 
 
 
 
 
 



НАДЗОРЕН ОРГАН 
 

Член 22 
 

Надзорниот орган ги врши следните работи:  
 Контрола на материјално-финансиското работење; 
 Контрола на промената на Статутот на Здружението; 
 Соработува со инспекциските служби и други органи во Р. Македонија и  
 Врши и други работи. 

Член 23 
Надзорниот орган има 3 (три) члена. 
Членовите на Надзорниот орган ги избира Собранието со мандат од 2 (две) 
години со можност за повторен избор. 
 
 
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ЗДРУЖЕНИЕТО 
 

Член 24 
 
Претседателот на Здружението ги врши следните работи: 

 Го претставува и застапува Здружението; 
 Ги потпишува и спроведува одлуките и заклучоците на Собранието и УО; 
 Ги потпишува материјално-финансиските документи; 
 Поднесува предлози и препораки до Собранието и УО за поефикасно работење 

и  
 Најмалку еднаш месечно, а по потреба и почесто, го известува УО за сите 

активности, трошоци и акции што се превземаат од страна на Здружението. 
 

Член 25 
 

Претседателот на Здружението го избира Собранието со мандат од 2 (две) 
години со можност за повторен избор. 

Претседателот на Здружението го преставува и застапува истото во соработка 
со други органи и организации како во Р. Македонија, така и надвор од неа. 

Претседателот на Здружението за својата работа е одговорен пред Собранието. 
 
 
 

СТРУЧЕН СОВЕТ 
 

Член 26 
 

Стручниот совет е консултативен и советодавен орган кој го формира УО. 
За членови на Стручниот совет се избираат истакнати стручни и научни 

работници од областа на социологијата.  
 

 
 
 
 



Член 27 
 

Бројот на членовите на Стручниот совет го определува УО. 
Мандатот на членовите на Стручниот совет трае 2 (две) години со можност за 

повторен избор. 
 

Член 28 
 

Стручниот совет дава предлози, мислења, препораки и насоки заради 
остварување на програмата на Здружението за прашања што се предмет на работата на 
комисиите. 
 
 

КОМИСИИ 
 

Член 29 
 

УО формира комисии по потреба. 
Комисиите даваат предлози за прашања од нивниот делокруг на работа, а 

одлуки по предлозите донесува УО. 
Во работата на комисиите можат да учествуваат и членови од Стручниот совет. 

 
Член 30 

Комисиите бројат по 3 (три) члена и тоа еден член од УО кој е претседател на 
комисијата и двајца членови на Собранието 
Членовите на комисиите се избираат за период од две години со право на 
повторен избор. 
 
 

АРБИТРАЖА 
 

Член 31 
 

Арбитражата ги решава споровите помеѓу членовите на Здружението. 
Арбитражата се состои од 3 (три) члена со мандат од 2 (две) години и ги избира 
Собранието на Здружението. 
 
 

ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ 
 

Член 32 
 

Здружението ги обезбедува средствата за работа преку: 
1. Чланарина; 
2. Донации и доброволни прилози; 
3. Проекти и  
4. Други приходи 

 
 
 



Член 33 
 

Со средствата на Здружението, одговорно располага УО и се користат за 
остварување на целите на Здружението, согласно пшрограмата за работа и 
финансискиот план на Здружението. 

За да се обезбеди исправност и законитост во областа на финансовото работење, 
Претседателот по претходно писмено овластување од УО, може да ангажира лице за 
извршување на одредени активности. 

Одговорно лице и потписник на банкарската сметка е Претседателот на 
Здружението. 

Во случај на подолго отсуство на Претседателот на Здружението, потписник на 
банкарската сметка е член на УО кој ќе биде овластен од страна на Престедателот. 
 
 
 
 
 

НАЧИН НА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА ЈАВНОСТА 
 

Член 34 
 

Работата на Здружението е јавна, согласно членот 9 од Законот за здруженија на 
граѓани и фондации.  
 

Член 35 
 

За работата и одлуките кои ги донесува УО, членовите на Здружението се 
известуваат преку дописи и информации, а јавноста преку писмени соопштенија во 
дневниот печат, радиото и телевизијата, преку стручни списанија и симпозиуми.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 36 
 

Одлука за престанок на работата на Здружението донесува Собранието кога: 
1 За тоа ќе одлучи Собранието на Здружението 
2. Бројот на членовите ќе се намали под бројот потребен за основање на Здружението 
3. Ќе настанат причини од член 52 од Законот за здруженија на граѓани и фондации 
 

Член 37 
 

Доколку Здружението престане со работа, средствата што во тој момент се 
водат на сметката на Здружението, а по претходно измирени законски договорни 
обврски, тие се пренесуваат на оснивачите. Доколку тоа не е можно, тогаш тие 
преминуваат на сметката на друго здружение на граѓани кое со одлука ќе го одреди 
надлежното министерство. 
 

Член 38 
 

Измени и дополненија на Статутот на Здружението се вршат на начин и 
постапка како и при неговото донесување. 
 

Член 39 
 

Овој статут стапува на сила со денот на неговото усвојување од Собранието на 
Здружението на социолозите.  
 
 
03.02.2010                                                                         Претседател на Здружението на 
СКОПЈЕ                                                                        социолози на Република Македонија  
                       
                                                                                            Проф. д-р Антоанела Петковска  
 


