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Врз основа на Член 5, 20 и 76 од Законот за здруженија на граѓани и фондации (Службен весник на 
РМ, број 31 од 02.07.1998 година) Собранието на Федерацијата на производители на органски 

производи на Македонија, на својата седницата од 15.04.2008 година, го донесе следниов: 

 

С Т А Т У Т 

на 

ФЕДЕРАЦИЈА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ОРГАНСКИ ПРОИЗВОДИ НА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1: Општи одредби 

So ovoj statut se utvrduvaat: 

Иmeto i sedi{teto na Zdru`enieto, celite i zada~ite i na~inite na nivnoto ostvaruvawe, 
organite na Zdru`enieto,na~inot i postapkata na izbor,na~inot na odlu~uvawe, delokrugot i 
me|usebnite odnosi,~lenstvoto,pristapuvawe i istapuvawe na ~lenovite, prestavuvawe i 
zastapuvawe na Zdru`enieto vo pravniot promet so treti lica,steknuvaweto na imot i 
sredstva i raspolagawe so imotot, prestanokot na Zdru`enieto kako i drugi pra{awa utvrdeni 
so zakonot. 

 

Член 2: Основање на Федерацијата 

Федерацијата е форма на обединување на производителите на органски производи заради 
развивањето на органското производство во Македонија со што ќе се постигне ostvaruvawe na 

po{irok op{testven interes.  

Преку Федерацијата заемно ќе се координира работата на Здруженијата членки во 
Федерацијата(понатаму: Здруженијата), заеднички настап на пазарот на производителите на 
органски производи кои се членови во Здруженијата (понатаму: членови), како и севкупниот развој на 
Федерацијата во целина и Здруженијата поединечно. 

 

Член 3: Правен статус на Федерацијата 

Федерацијата има својство на правно лице и е непрофитна организација, со права и обврски кои 
произлегуваат од овој Статут и Законите на Република Македонија. 

 

Член  4: Законитост во работата на Федерацијата 

Федерацијата своите цели и дејности ќе ги остварува во согласност со општествено-економските 
односи уредени со Уставот и Законите на Република Македонија и со овој Статут 

 

Член 5: Име и седиште на Федерацијата 

Името на Федерацијатае: Федерација на производители на органски производи на Македонија. 

Седиштето на Федерацијатае во Скопје на ул. Бошко Буха 7б  
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Член 6: Печат и штебмил на Федерацијата 

Федерацијата има печат и штембил. 

Печатот е со тркалезна форма; во неговата внатрешност кружно е впишан следниот текст на 
македонски јазик со неговото кирилско писмо: „ Федерација на производители на органски производи 
на Македонија” 

[tembilot e vo voobi~aena pravoagolna forma na koj e vtisnato mesto za arhivski 
broj na dokument i nazivot na Zdru`enieto. 

Федерацијата има свое лого кое ќе се користи во официјалната комуникација со меморандум. 
Логото е во кирилична и латинична верзија и во колор и моно варијанта. 
                    

Член 7: Територијата на делување на Федерацијата 

Федерацијата ќе делува на целата територија на Република Македонија. 

 

Член 8: Дејности на Федерацијата 

Федерацијата ќе ги врши следните дејности: 

• организирано обезбедување на советодавни и други услуги за производство на органски 
производи; 

• создавање на поволни економски услови за одржливо производство на органски производи; 

• координација на активностите на Здруженијата врз основа на Стратегијата за развој и другите 
акти на Федерацијата; 

• организирано обезбедување на советодавни и други управување со земјоделското земјиште на 
економски, еколошки и социјално одржлив и оправдан начин; 

• користење и одржување на заедничка база на податоци потребна за планирање и развој на 
органското движење; 

• заеднички маркетинг и настап на производителите на органски производи; 

• формирање на синџири за снабдување со органски производи 

• следење на потребите на потрошувачите на органски производи и информирање на фармерите 
преку Здруженијата во Федерацијата; 

• давање на економски совети за заедничка набавка на опрема и репроматеријали за одржливо 
производство на органски производи; 

• вршење на заедничките административни, оперативни и технички работи за Здруженијата во 
Федерацијата; 

• Меѓународна соработка и заеднички настап на органските производители пред домашни и 
странски организации и институции, 

• Членување во домашни и меѓународни институции и организации, 

• Издаваштво и литература;  
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Федерацијатаможе да спроведува и други активности согласно овој Статут и Законите на Република 
Македонија. 

Со реализација на активностите од Став 1 и 2 на овој Член Федерацијата ќе го поддржува развојот 
на економски одржливото органско земјоделство преку правилно управување со природните, 
финансиските и човечките ресурси, преку совладување на технологиите на производство, како и 
преку намалување на ризиците во производство на органска храна. 

При реализација на активностите од Став 1 и 2 на овој Член Федерацијата ќе ги застапува 
интересите на своите Здруженија. 

 

Член  9: Пристапување во членството на Федерацијата 

Членка во Федерацијата може да стане секое здружение на граѓани (правно лице) регистрирано во 
Р.Македонија, за кое не постои територијална или техничко-функционална пречка за користење на 
сите или дел од  услугите на Федерацијата. 

Здружението кое сака да стане членка во Федерацијатае должно да поднесе писмено барање кое се 
проследува до  управниот одбор и стручната комисија на Федерацијата, на следното Собрание 
управниот одбор по добивањето на мислење од стручната комисија поднесува извештај за 
согледувањата и согласно тоа образложение и позитивна или негативна прпорака за прием или 
исполнување на дополнителни услови пред приемот на здружението. Собранието на Федерацијата 
по добивањето на позитивна препорака одлучува за прием на новото Здружение во членството .  

Здружението кандидат кон писменото барање за зачленување во Федерацијата мора да приложи и 
Одлуката на Собранието на Здружението кандидат за пристапување кон Федерацијата, список на 
своето членство на сертифицирани органски производители, докази за извршената сертификација 
на своето инспектирано членство, други документи потребни за согледување на состојбата на 
здружението. 

 

Член 10: Права на Здруженијата 

Здружението членка во Федерацијата има право: 

• да учествува во активностите на Федерацијатаако ги има исполнето своите обврски спрема 
Федерацијата; 

• да ги користи сите услуги обезбедени од страна на Федерацијата, под услов да ги има исполнето 
своите обврски спрема Федерацијата; 

• преку своите претставници (членови) да учествува во работата на Собранието, рамноправно да 
одлучува, и да избира членови на другите органи на Федерацијата; и 

• да остварува увид во работењето и во документацијата на Федерацијата, согласно одредбите за 
јавност во работењето. 

Член 11: Должности на Здруженијата 

Здружението членка во Федерацијатае должно: 

• да го почитува Статутот и другите акти на Федерацијата; 

• редовно да ги плаќа надоместоците кон Федерацијата (за заедничките работи во Федерацијата и 
за искористените услуги од Федерацијата) во рокови и во висина утврдени со одлуките на 
Собранието на Федерацијата; 
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• да ги извршува договорените работи со Федерацијата; и 

• да се грижи за угледот на  Федерацијата. 

 

Член 12: Органи на Федерацијата 

Органи на Федерацијатасе: 

• Собрание; 

• Управен одбор;  

• Надзорен одбор; 

• Стручна комисија; 

• Клуб на партнери. 

Член 13: Собрание 

Собранието е највисок орган на Федерацијата. 

Собранието го сочинуваат членови од секое Здружение; за секое собрание секое од Здруженијата 
донесува Одлука за именување на свои членови кои ќе бидат претставници во Собранието на 
Федерацијата (понатаму: Делегати). 

Бројот на делегати во собранието од секое здружение зависи од бројот на сертифицирани органски 
производители кои се членови на здружението. 

За секои 10 члена сертифицирани органски производители кои се членови на здружението, 
здружението има право на 1 делегат во собранието на Федерацијата. 

За секои 100 хектари сертифицирана збирна површина на своето сертифицирано членство под 
овошни или градинарски насади здружението членка на федерацијата има право на дополнителен 
делегат во собранието. 

 За секои 500 хектари збирна сертифицирана површина на своето сертифицирано членство под 
житни, индустриски, фуражни култури или пасишта здружението членка на федерацијата има право 
на дополнителен делегат во собранието. 

За секои 1000 сертифицирани пчелни семејства збирна количина на своето сертифицирано членство 
здружението членка на федерацијата има право на дополнителен делегат во собранието. 

За секои сертифицирани 500 грла ситен и 2000 грла ситен добиток збирна количина на своето 
сертифицирано членство здружението членка на федерацијата има право на дополнителен делегат 
во собранието. 

При одредувањето на бројот на делегати во собранието, членовите на едно здружение кои се 
истовремено членови на друго здружение неможат да бидат вброени во номинирањето на делегати 
како во членство на друго здружение.  

Членството во одредено здружение се потврдува со изјава за членување во здружението. 

Здруженијата кои немаат доволен број на членови за номинација на делегат во собранието можат да 
учествуваат во работата на собранието без право на глас. 

Членовите на здруженијата кои се правни лица сертифицирани за органско производство со одлука 
на одговорното лице можат да номинираат свој претставник за делегат во собранието во рамките на 
здружението во кое припаѓаат. 
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За секои 5 членови клубот на партнери може да номинира 1 (еден) делегат во собранието  

Клубот на партнери може да делегира најмногу 5 делегати во собранието на Федерацијата 

На оснивачката седница на Собранието се избираат Претседател на Собранието, Претседател и 
Претставници во Управниот одбор, и Претседател и Претставници во Надзорниот одбор, 
Претседател и Претставници на стручната комисија, Претседател на клубот на партнери. 

Мандатот на сите органи на Федерацијатаи нивните членови од Став 4 од овој Член  трае четири 
години, со право на повторен избор. 

Собранието на Федерацијата може да го разреши Претседателот на Собранието, Претседателот на 
управниот одбор, поедини членови на управниот и надзорниот одбор  и пред истекот на неговиот 
мандат во случај на злоупотреба на овластувањата, некомпетентност, запоставување на должноста 
и други случаи утврдени со овој Статут. 

Разрешувањето на претседателот и членовите на органите на Федерацијата се врши по 
доставување на писмено барање и образложение за разрешување од страна на предлагачот, пред 
закажувањето на собраниската седница и добивањето на мислење од стручната комисија. 

Разрешувањето на претседателот на стручната комисија и членовите на стручната комисија ја врши 
собранието по доставување на писмено барање и образложение за предлогот за разрешување со 
2/3 мнозинство. 

Собранието избира нов Претседател на Собранието или членови на истата седница на која се 
разрешува претходниот Претседател. 

 

Член 14: Свикување седници на Собранието 

Собранието се состанува најмалку двапати годишно. 

На седниците на Собранието можат да учествуваат сите негови Претставници. 

Претседателот на Собранието ги свикува и раководи седниците со Собранието. 

На барање на Управниот одбор, Надзорниот одбор, Стручната комисија или на најмалку една 
третина од Претставниците во Собранието, Претседателот на Собранието може да свика и 
вонредни седници на Собранието. 

Известувањата за свикување на собрание треба се испраќаат по писмен пат најмалку 10 дена пред 
одржувањето на собранието. Известувањето со кое се свикува собранието мора да го содржи 
дневниот ред , а кога се вршат измени на статутот или промена на претставниците на органите на 
Федерацијата кон известувањето мораат да се приложат и предложените измени со образложение 
за предложените измени. 

Ако на собранието присуствувале сите негови членови и ниеден од делегатите не истакне  приговор 
собранието може да одлучува и по точки кои не биле наведени во дневниот ред освем по прашања 
кога се вршат измени на статутот или промена на претставниците на органите на Федерацијата. 

 

Член 15: Кворум и одлучување во Собранието 

Секое здружение доколку сака да учествува во работата на собранието до управниот одбор мора да 
достави список на номинирани делегати најмалку 3 дена пред одржувањето на собранието. 
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Собранието може полноважно да работи доколку на седницата присуствуваат најмалку 51% од 
номимираните делегати во Собранието; одлуките се донесуваат со мнозинство од гласовите на 
присутните Делегати. 

Од работата на седниците на Собранието се води записник; Претседателот на Собранието го 
потпишува записникот; истиот се архивира во евиденцијата на Федерацијата, и по писмен пат се 
комуницира до членовите на Федерацијата во рок од 10 дена по одржувањето на собранието. 

 

Член 16: Надлежности на Собранието 

Собранието ги врши следниве работи: 

• одлучува за измените и дополнувањата на Статутот на Федерацијата; 

• ги избира и разрешува Претседателот на Собранието, избира и и разрешува Претседателот и 
Претставниците во Управниот одбор, Надзорниот одбор и стручната комисија како и  
Претседател на клубот на партнери со двотретинско (2/3) мнозинство. 

• одлучува за промени на бројот и составот на органите на Федерацијата; 

• одлучува за пристапувањето, истапувањето, исклучувањето од членство во Федерацијатаи 
суспендирањето на правото на глас на членовите на Федерацијата; 

• ги усвојува годишната сметка, годишниот извештај и годишниот буџет на Федерацијата по 
претходно добиено позитивно мислење од Надзорниот одбор, и со двотретинско (2/3) 
мнозинство од Претставниците во Собранието на Федерацијата; 

• ги усвојува извештаите на Управниот одбор, Надзорниот одбор и Стручна административна 
служба; 

• ја усвојува програмата за работа и Стратегијата за развој на Федерацијата; 

• го усвојува планот за маркетинг; 

• одлучува за висината на членарината; 

• одлучува за задолжување на Федерацијата; 

• го усвојува инвестициониот план на Федерацијата; 

• одлучува за овластувањата во работата со сметката на Федерацијата; 

• одлучува за потребата од вработување во Стручна административна служба или ангажирање на 
лица за вршење на дејностите на Федерацијата, за висината на нивната плата, односно 
надоместок; 

• одлучува за проширување на активностите на Федерацијата, регистрација на Трговско друштво 
или Акционерско друштво; 

• одлучува за престанок на Федерацијата; и 

• врши други работи утврдени со овој Статут. 

• именува правен застапник 
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Член 17: Надлежности на Претседателот на Собранието 

Претседателот на Собранието ги врши следниве работи: 

• ги свикува, организира и води седниците на Собранието на Федерацијата; 

• се грижи за квалитетот и правилната примена на Одлуките донесени од Собранието на 
Федерацијата; 

• ја следи работата на Управниот одбор и се грижи за квалитетот на реализираните одлуки 
донесени од Собранието, а доверени на реализација на Управниот одбор; 

• се грижи за правилната примена на Деловникот за работа на собранието на Федерацијата; 

• врши надзор на приходите и трошоците во буџетот на Федерацијата; и 

• ја следи правилната примена на Статутот на Федерацијата. 

 

Надлежности на Подпретседателот на Собранието 

Федерацијатаима подпретседател на собранието. 

Претседателот на стручната комисија е воедно и потпреседател на Федерацијата. 

Poдpredsedatelot go zamenuva  Predsedatelot vo otsastvo.  

Стручна комисија на федерацијата 

Стручна комисија претставува тело составено од истакнати стручни лица за кои не е задолжително 
да бидат членови на Федерацијата односно производители на органски производи. 

Секое здружение член на Федерацијата со право да номинира делегати во собранието номинира 
свој претставник во стручната комисија. 

Стручната комисија брои онолку членови колку што има здруженија членови во Федерацијата со 
право да номинираат делегати во собранието. По исклучок здруженијата можат да се откажат од 
правото да номинираат член во стручната комисија. 

Стручната комисија има свој претседател кој се именува од собранието 

Стручната комисија своите одлуки ги донесува со двотретинско мнозинство. 

Стручната комисија работи на седници или пак со писмено известување по прашања доставени од 
претседателот на стручната комисија. 

Стручната комисија ја прати работата на Управниот Одбор, надзорниот одбор и Извршниот 
директор. Сите одлуки на управниот одбор, надзорниот одбор, клубот на партнери и Извршниот 
директор можат да бидат предмет на разгледување на стручната комисија. 

Стручната комисија ги потврдува одлуките и препораките на управниот одбор за кои е поднесена 
писмена жалба од најмалку 1/3 од членовите на управниот одбор, собранието, претседателот на 
собранието или извршниот директор. 

Стручната комисија може да одложи извршување на одлуките, да препорача повторно разгледување  
или наложи промена на одлуките на Управниот Одбор, надзорниот одбор и Извршниот директор. 
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Член 18: Право на глас во Собранието 

Секој Делегат во Собранието е носител на само еден глас.  

Делегат во Собранието има право да гласа и во име на друг отсутен претставник доколку и двајцата 
застапуваат едно исто Здружение; за да го искористи ова свое право присутниот претставник мора 
да приложи писмено полномошно донесено со одлука на Управен одбор на Здружението. 

 

Член 19: Суспензија на правото на глас 

Здружението кое повеќе од една година ги нема измирено своите финансиски и други обврски кон 
Федерацијатаи понатаму го задржува правото да делегира свои Претставници во Собранието на 
Федерацијата; Претставниците на ова Здружение и понатаму го задржуваат правото да учествуваат 
во работата на Собранието (учество во дискусии и сл.); но Претставниците на ова Здружение го 
немаат правото да учествуваат во одлучувањето на Собранието, т.е. им се суспендира правото на 
глас. 

Собранието донесува одлука за суспендирање на правото на глас на Претставниците на 
Здружението од Став 1 од овој Член по предлог на Надзорниот одбор; 

Суспензијата на правото на глас престанува по автоматизам веднаш штом Здружението ќе ги  
намири своите обврските кон Федерацијата.. 

 

Член 20: Управен одбор 

Управниот одбор управува со работата на Федерацијата во согласност со Статутот и другите акти на 
Федерацијата. 

Член 21: Избор на Претставници во Управниот одбор 

Управниот одбор се состои од пет (5) Претставника, од различни локални Здруженија, еден од 
членовите на управниот одбор мора да биде делегиран од редовите на членството на клубот на 
партнери, Управниот одбор има претседател кој го бира собранието на Федерацијата. 

 

Член 22: Состанување и одлучување во Управниот одбор 

Управниот одбор се состанува најмалку четири пати годишно; седниците на Управниот одбор ги 
свикува Претседателот на Управниот одбор по сопствена иницијатива,  по барање на најмалку една 
третина (1/3) од претставниците во него или по барање на извршниот директор.  

Управниот одбор може да работи ако на седницата се присутни повеќе од половината од вкупниот 
број Претставници во Управниот одбор. 

Одлуките на Управниот одбор се сметаат за донесени ако за нив гласале повеќе од половината 
(повеќе од 50%) од вкупниот број Претставници во него.  

Од седниците на Управниот одбор се води записник. 

Записниците од  Управниот одбор се чуваат во архивата на федерацијата а во случај кога се 
предлагаат измени на статутот или промена на претставниците на органите на Федерацијата 
задолжително се доставуваат до членството најкасно 10 дена по одржувањето на седницата на 
Управниот Одбор. 
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Член 23: Надлежности на Управниот одбор 

Управниот одбор ги врши следниве работи: 

• спроведува одлуки донесени на Собранието на Федерацијата; 

• управува со средствата на Федерацијата;  

• го следи развојот на земјоделството и останатиот општествен живот; 

• работи на постигнување на целите на Федерацијата; 

• дава насоки за внатрешната организација и дејност во согласност со Статутот на Федерацијата и 
одлуките донесени од собранието на Федерацијата; 

• ги надгледува активностите на Здруженијата членки во Федерацијата; 

• ја надгледува и контролира работата на Стручна административна служба; 

• ги потврдува предлозите за прием на нови членки во Федерацијата; 

• свикува седници на Собранието на Федерацијата; 

• предлага акти пред Собранието на Федерацијата; 

• формира комисии од кои бара мислење по одредени прашања; 

• предлага годишна програма пред Собранието на Федерацијата; и 

 

Член 24: Одговорност на Управниот одбор 

Управниот одбор за својата работа одговара пред Собранието на Федерацијата. 

Управниот одбор одлучува за вработување или ангажирање на лица во Стручна административна 
служба, а за работни места кои се одобрени со Одлука од Собранието на Федерацијата; 

Управниот одбор во координација со извршниот директор се грижи за обезбедување на финансиски 
средства согласно буџетот донесен со Одлука на Собранието на Федерацијата; 

ја следи работата на Стручна административна служба, Извршниот директор и вработените во 
Федерацијата; 

Одлучува по прашања и врши и други работи што ќе му бидат ставени во надлежност со одлука на 
Собранието 

 

Член 25: Разрешување на Управниот одбор 

Собранието може да го разреши Претставникот во органите на Федерацијата пред истекот на 
нивниот мандат во случај на злоупотреба на овластувањата, некомпетентност, запоставување на 
должноста и други случаи утврдени со овој Статутот. 

Сите предлози за разрешување на претседателот на собранието или Претставникот во органите на 
Федерацијатапред истекот на нивниот мандат треба да бидат доставени во писмена форма со 
пропратно образложение. 

Собранието избира нов Претседател или Претставник во Управниот одбор на истата седница на која 
се разрешува претходниот Претседател или Претставник во Управниот одбор. 
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Член 26: Претседател на Управниот одбор 

Претседателот на Управниот одбор претседава со седниците на Управниот одбор. 

Во случаи на отсуство на Претседателот на Управниот одбор со седницата претседава предложен 
претседател кој е избран од членовите на Управниот одбор едногласно. 

 

Член 27: Надлежности на Претседателот на Управниот одбор 

Претседателот на Управниот одбор ги врши следниве работи: 

• поднесува пријава за упис измени и дополнувања на статутот на Федерацијатаво Централниот 
регистар на Република Македонија и ; 

• ги свикува и координира седниците на Управниот одбор; 

• го организира и следи спроведувањето на одлуките на Собранието и Управниот одбор; 

• врши и други работи што ќе му бидат ставени во надлежност со одлука на Собранието и 
Управниот одбор, а во согласност со одредбите на овој Статут. 

 

Член 28: Надзорен одбор 

Надзорниот одбор се состои од петмина (5) Претставници; нив ги избира Собранието на 
Федерацијата.  

Претставниците во Надзорниот одбор од своите редови избираат Претседател на Надзорниот 
одбор.  

Претставник во Надзорниот одбор не може да биде Претседател или Претставник во Управниот 
одбор; за членство во Надзорниот одбор ќе се применува Членот 21 Став 3 и 4 од овој Статут.  

За работата во Надзорниот одбор Претседателот и Претставниците во него немаат право на 
паричен надомест по ниту еден основ. 

 

Член 29: Состанување и одлучување во Надзорниот одбор 

Претседателот на Надзорниот одбор ги свикува и води седниците на одборот. 

Надзорниот одбор може да работи ако на седницата се присутни повеќе од половината од вкупниот 
број Претставници во него. 

Одлуките на Надзорниот одбор се сметаат за донесени ако за нив гласале повеќе од половината од 
вкупниот број Претставници во него.  

Надзорниот одбор се свикува најмалку еднаш на шест месеци; од седниците на Надзорниот одбор 
се води записник. 

Член 30: Одговорност на Надзорниот одбор 

Надзорниот одбор за својата работа одговараат пред Собранието на Федерацијата. 

Надзорниот одбор до Собранието на Федерацијата годишни извештаи за извршената контрола. 
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Член 31: Надлежности на Надзорниот одбор 

Надзорниот одбор го следи работењето на Управниот одбор и неговиот Претседател и ги 
контролира сметките на Федерацијата. 

Надзорниот одбор задолжително ги прегледува годишните сметки и извештајот за работата на 
Федерацијатаи по прегледувањето му дава мислење на Управниот одбор; Собранието не може да ја 
донесе годишната сметка и годишниот извештај за работењето на Федерацијатаако претходно не 
добие позитивно мислење од Надзорниот одбор. 

Надзорниот одбор има право да побара свикување на Собранието на Федерацијатасо цел да го 
извести за повреда на Законот или Статутот од страна на Управниот одбор или неговиот 
Претседател; во ваков случај Надзорниот одбор има право на Собранието да му предложи 
преземање мерки согласно Законот и овој Статут против Здруженијата во Федерацијатакои не ги 
исполниле своите обврски. 

 

Член 32: Разрешување на Надзорниот одбор 

Собранието може да го разреши Претседателот или Претставникот во Надзорниот одбор пред 
истекот на нивниот мандат во случај на злоупотреба на овластувањата, некомпетентност, 
запоставување на должноста и други случаи утврдени со овој Статутот. 

Собранието избира нов Претседател или Претставник во Надзорниот одбор на истата седница на 
која се разрешува претходниот Претседател или Претставник во Надзорниот одбор. 

 

Член 33: Истапување од членството во Федерацијата 

Здруженијата имаат право да истапат од членството во Федерацијата. 

 

Член 34: Престанок на членството во Федерацијата 

Членство во Федерацијатапрестанува во случај на: 

• престанок или ликвидација на Здружението; 

• исклучување со одлука на собранието;  

• престанок на Федерацијата. 

 

Член 35: Исклучување од членството во Федерацијата 

Исклучување од членство на Федерацијатадоаѓа во случај кога Здружението: 

• не ги почитува одредбите на овој Статут и другите акти на Федерацијата; 

• покажува расна, етничка, верска, полова, социјална и друга нетрпеливост забранета со Законите 
на Република Македонија; 

• поттикнува или спроведува лоши меѓучовечки односи помеѓу членовите во Здруженијата и 
помеѓу Здруженијата во Федерацијата, и лоши меѓусоседски односи помеѓу регионите утврдени 
во Член 21 Став 2 од овој Статут ; 
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• поттикнува на неизвршување на финансиските обврски утврдени со Статутот и другите акти на 
Федерацијата; и 

• и после три (3) опомени во рок од три (3) месеци не ги подмирува своите обврски кон 
Федерацијата. 

Собранието на Федерацијатаодлучува за исклучување од членството во Федерацијата; 

За исклучување на Здружение основач на Федерацијататреба да гласаат две третини (2/3) од 
Претставниците во Собранието од Здруженијата основачи. 

Управниот одбор во писмена форма ќе го информира исклученото Здружение за одлуката на 
Собранието . 

Управниот одбор покренува правна постапка за покривање на евентуалните штети предизвикани од 
страна на Здружението. 

Член 36: Спорови 

Споровите меѓу Здруженијата членки во Федерацијата, како и сите жалби и приговори од страна на 
Здруженијата или нивните членови, а против работата на Федерацијатаили неговите органи, се 
решаваат на редовни или вонредни седници на Собранието на Федерацијата. 

Доколку не се изнајде решение за спорот Управниот одбор ќе побара поддршка од надлежни 
институции или организации. 

Член 37: Годишен буџет 

Управниот одбор на Федерацијатаго подготвува предлогот годишен буџет за наредната година во 
декември тековната година; годишниот буџет во себе треба да ги содржи вкупните планирани 
годишни приходи и расходи на Федерацијата.  

Годишниот буџет може да се расчлени на буџет по месеци; ваквиот месечен буџет во себе треба да 
ги содржи вкупните предвидени месечни приходи и расходи на Федерацијата. 

Собранието на Федерацијатаго одобрува годишниот буџет во јануари од тековната година. 

Расходите во буџетот може да потекнуваат од: 

• трошоци на Федерацијатаза спроведување на активностите зацртани во годишниот работен план 
и во Стратегијата за развој; и  

• трошоци за работа на Стручна административна служба и работа на Советот за органска храна. 

Приходите во буџетот може да потекнуваат од: 

• давање услуги согласно склучен договор; 

• собирање на членарина; 

• собирање на средства за инвестиции; 

• работата на Стручна административна служба;  

• реализација на проекти; и 

• други приходи. 
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Член 38: Собирање средства 

Федерацијатаможе да стекнува предмети, парични средства и имотни права. 

Извори на средства на Федерацијатасе:  

• дејностите од Член 8 на овој Статут; 

• средства од Здруженијата и нивните членови;  

• заеми и кредити; 

• донации; 

• подароци; 

• средства одобрени по програми од надлежни државни институции и локалната самоуправа; и 

• други извори. 

Потписник на сметката на  Федерацијатае Извршниот директор (види Член 45 Став 4 и 5).  

 

Член 39: Евиденција 

Федерацијатаводи евиденција на: 

• Здруженијата членки во Федерацијата; и тоа запишани во посебни регистри кои се ажурираат 
при секоја промена на членството; 

• загадувачи на животната средина, особено оние кои ја загрозуваат работата на Здруженијата, и 
тоа прикажани на посебна карта на територијата на Република Македонија;  

• објектите кои се во владеење на Федерацијата;  

• средствата со кои располага и ги управува Федерацијата; 

• извршена наплата и неподмирени долгови; и 

• записниците од седниците на органите на Федерацијата. 

 

Член 40: Јавност во работењето 

 

Работата на Федерацијатае јавна. 

Јавноста во работењето се обезбедува со информирање на членството и пошироката јавност за 
работата на Федерацијата(за спроведувањето на програмските задачи и за материјално-
финансиското работење). 

 Федерацијатаза својата работа го информира сопственото членство на седниците на Собранието, 
или преку сопствено интерно гласило (печатен или електронски билтен), а пак пошироката јавност 
преку печатените или електронските мас-медиуми. 

 

Член 41: Измени и дополнувања на Статутот 

Иницијатива за измена и дополнување на Статутот може да даде секое Здружение во 
Федерацијатаили орган на Федерацијата. 
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Иницијативата за измена и дополнување на Статутот треба да се поднесе во писмена форма до 
Управниот одбор и мора да содржи образложение за таквото барање. 

Врз основа на покренатата иницијатива, Управниот одбор до Собранието на Федерацијата доставува 
писмена предлог-одлука за измени и дополнување на Статутот. 

 

Член 42: Стручна административна служба 

Со цел поефикасно да се извршуваат административните, оперативните, техничките и другите 
слични работи од заеднички интерес за остварување на целите и задачите на Федерацијата, со 
одлука на Собранието се формира Стручна административна служба на Федерацијата. 

Организацијата, правата, обврските, работните задачи и одговорностите на Стручната 
админситративна служба на Федерацијатасе уредуваат со одлуката за формирање што ја донесува 
Собранието. 

Средствата за работа на Стручната административна служба се обезбедуваат од годишниот буџет 
на Федерацијата. 

Работата на Стручната административна служба ја координира Извршниот директор 

Извршниот директор ја застапува Федерацијатаво правниот промет и во односите со трети лица.  

 

Член 43: Клуб на партнери 

Во Клубот на партнери можат да членуваат сите правни лица и физички лица кои имаат извршено 
сертификација на преработувачки капацитети, трговски друштва, диворастечки производи, 
дистрибуција и продажба на органски производи во Македонија односно не вршат примарно 
производство на органски производи.  
 
Клубот на партнери ги застапува интересите на правните и физичките лица кои не вршат примарно 
производство на органски производи но се заинтересирани и учествуваат во развојот на органското 
производство во Македонија. 
 
Правните и физичките лица кои членуваат во клубот на партнери и се сертифицирани примарни 
органски производители неможат да бидат предложени за делегати од редот на здруженијата. 
 
Клубот на партнери има свој претседател 
Собранието на федерацијата го именува претседателот на клубот на партнери 
 
Клубот на партнери преку своите делегати учествува во работата на собранието и другите тела на 
федерацијата. 
 

Член 44: Амбасадори на добрата волја 

Федерацијатаима Амбасадори на добрата волја, како почесна функција од редот на јавни личности и 
претставниците на меѓународната заедница во Македонија кои го поддржуваат и ќе го промовираат 
Македонското органското производство. 
По предлог на Управниот одбор именувањето ќе го врши претседателот на собранието. 
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Член 45: Престанок на Федерацијата 

Федерацијатапрестанува да постои доколку:  

• две третини (2/3) од Претставниците во Собранието на Федерацијатапо пат на гласање донесат 
одлука за спојување со друг Федерација;  

• така одлучат Здруженијата во Федерацијата. 

Објектите и средствата со кои располага Федерацијата се распределуваат помеѓу Здруженијата 
членки во Федерацијата, или пак им се подаруваат на хуманитарните организации. 

Федерацијатаго губи правниот субјективитет со бришењето од Регистарот на Здруженија на граѓани 
и фондации на Република Македонија. 

Член 46: Преодни и завршни одредби 

Право на толкување на одредбите на овој Статут има Собранието на Федерацијата, а помеѓу две 
седници на Собранието, Управниот одбор на Федерацијата. 

 

Член 47: Стапување на сила 

Овој Статут стапува на сила на денот на неговото усвојување од страна на Собранието на 
Федерацијата, а ќе почне да се применува по добивање на Решение за основање на Федерацијатаод 
Централниот регистер на Република Македонија . 

 

 

Во Скопје, на 15.04.2008 г. 


