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Врз пснпва на член 8 став 1 тпчка 1, член 20, 21 и 22 пд Уставпт на Република Македпнија 

(„Службен Весник на РМ“ бр. 52/91),  член 18 и 23 пд Закпнпт за здруженија и фпндации 

(„Службен весник на РМ“ бр. 52/2010), и член 20 став 1 пд Статутпт на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ,  

Здружениетп ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ на седницата на Спбраниетп пдржана на 06.08.2011 гп 

дпнесе следнипт:  

 

СТАТУТ 

на Здружението ХУМАНПСТ БЕЗ ГРАНИЦИ 

 

ППШТИ ПДРЕДБИ 

Член 1 

Здружениетп ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ (вп ппнатампшнипт текст „ХУМАНОСТ БЕЗ 

ГРАНИЦИ“ или Здружение) е невладина, непрпфитна, независна и непартиска аспцијација на 

градани, заради вршеое дејнпсти и активнпсти за прпмпвираое и спрпведуваое на хуманитарни 

активнпсти на теритпријата на Република Македпнија  

Член 2 

Граданите се здружуваат вп ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ заради прганизираое, прпмпвираое 

и спрпведуваое на различни хуманитарни активнпсти сп цел прибираое на средства за ппдршка 

на пние лица кпи имаат пптреба пд хуманитарна ппмпш.  

ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ ги прпдплжува активнпстите на интернет страницата 

www.donacii.mk какп и ппмпшните страници на спцијалните мрежи (www.facebook.com/donacii, 

www.twitter.com/donacii, www.donacii.blog.mk, www.donacii.blog.com.mk) пдржувани пд сега веќе 

пснпвачите на пва Здружение.  

Член 3 

ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ свпите цели, задачи и дејнпсти ќе ги пстварува вп спгласнпст сп 

пдредбите пд Уставпт на Република Македпнија, закпнските нпрми кпи ја регулираат материјата 

пд пваа пбласт и сп пвпј Статут. 

Член 4 

Иметп на Здружениетп е: Здружение ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ. 

Скратенптп име е ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ. 

Член 5 

Седиштетп на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ е вп Прилеп на улица Крушевска брпј 21. 

ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ се прганизира да делува на ппдрачјетп на Република Македпнија.  

Член 6 

ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ е правнп лице. 

ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ има печат и амблем. Печатпт е тркалезен и гп спдржи следнипт 

текст: Здружение ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ Прилеп.  

Амблемпт на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ е вп квадратен пблик вп кпј се нацртани 

стилизирани две дланки а над нив стпи стилизирана птица-гулаб.  

http://www.donacii.mk/
http://www.facebook.com/donacii
http://www.twitter.com/donacii
http://www.donacii.blog.mk/
http://www.donacii.blog.com.mk/
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Штембилпт на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ е правпагплен сп следнипт текст:  

„Здружение ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ Прилеп,  

брпј _________ 

______/___ гпдина“ 

Член 7 

Оснпвачи на здружениетп ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ се: 

 Александар Прпданпски, 

 Нада Јпвческа, 

 Здравкп Јпвчески, 

 Ана Рулеска, и 

 Јасмина Павлпска. 

Правата и пбврските на пснпвачите се истпветни сп правата и пбврските на членпвите на 

ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ. 

 

Член 8 

ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ сп ппсебна пдлука на Спбраниетп мпже да развива различни 

пблици на спрабптка сп други прганизации пд земјата и странствп, кпи имаат српдни прпграмски 

цели и да членува вп нив. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ХУМАНПСТ БЕЗ ГРАНИЦИ 

Член 9 

ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ ги има следните цели: 

 Да се спбираат и пбјавуваат актуелни апели за ппмпш на интернет страница, какп и да се 

прпмпвираат, прпшируваат и сппделуваат истите на пппуларни интернет страници за 

спцијална интеракција,  

 да се прганизираат манифестации, излпжби, свирки и други настани сп хуманитарен 

карактер пд пбласта на културата и уметнпста сп цел прибираое на средства за ппмпш и 

дпнираое на истите дп сппдветни групи на градани кпи имаат пптреба пд нив (лица кпи 

треба да се пперираат вп странствп, лица кпи имаат пптреба пд средства за нивнп 

лекуваое, бплни деца, деца сп ппсебни пптреби, стари лица, бплни лица, и други лица 

спгласнп хуманитарните критериуми) 

 да се делува на прпшируваое на свеста на граданите за важнпста на хуманпста на лудетп. 

 

Член 10 

ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ ги спрпведува следните активнпсти: 

 пдржуваое на веб страница за пбјавуваое на дпнации, 

 пдржуваое на фејсбук страница за прпмпвираое на веб страницата и пбјавените апели за 

ппмпш, 
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 пдржуваое на твитер страница за прпмпвираое на веб страницата и пбјавените апели за 

ппмпш, 

 птвараое и пдржуваое на прпфили на други страници за спцијална интеракција за 

прпмпвираое на веб страницата и пбјавените апели за ппмпш, 

 прпмпвираое на здружениетп, веб страницата и фејсбук страницата за прпшируваое на 

апелите, 

 прганизираое на акции за спбираое на пблека, играчки, книги и други средства за 

дпнираое на бплни деца и деца сп ппсебни пптреби, 

 прганизираое на забави, свирки, излпжби и други културнп-уметнички манифестации пд 

хуманитарен карактер, 

 спрабптка сп невладини прганизации, здруженија, стручни и научни прганизации, и 

фпндации за спрпведуваое на хуманитарни прпекти, 

 прганизираое ппсети на бплни и изнемпштени лица пд страна на членпвите на 

здружениетп и сите заинтересирани градани, 

 дпнираое на дпбиени средства на луде кпи вп апел пбјавиле дека имаат пптреба пд 

ппмпш, 

 прганизираое семинари, пбуки и предаваоа пд пбласта на хуманпста, етиката и мпралпт. 

 

 

ЧЛЕНУВАОЕ ВП ХУМАНПСТ БЕЗ ГРАНИЦИ 

Член 11 

Член на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ мпже да биде секпј граданин –државјанин на Република 

Македпнија кпј дпбрпвплнп ќе пристапи кпн Здружениетп сп даваое на писмена изјава. 

Зачленуваоетп вп ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ е бесплатнп. 

Зачленуваоетп вп ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ се врши сп пристапница. ХУМАНОСТ БЕЗ 

ГРАНИЦИ  за свпите членпви впди регистар на членствптп, кпј се ажурира еднаш гпдишнп. 

 

Член 12 

Права и пбврски на секпј член вп Здружениетп се: 

 да учествува вп рабптата на спбраниетп на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ, 

 да бира и да биде биран вп прганите на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ, 

 да присуствува на спстанпците на прганите на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ, 

 да предлага дпнесуваое пдлуки и рамнпправнп да учествува вп пдлучуваоетп на истите, 

 да земе кпнкретнп учествп вп спрпведуваоетп на прпграмата и активнпстите на 

Здружениетп, 

 да биде инфпрмиран за рабптата на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ. 
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Член 13 

Исклучуваоетп или престанпкпт на членствптп вп ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ се пстварува вп 

следните случаи: 

 кпга член на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ делува спрптивнп на закпнските пдредби или 

пдредбите на пвпј Статут, 

 кпга член на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ не ги спрпведува целите на ХУМАНОСТ БЕЗ 

ГРАНИЦИ и делува спрптивнп на нив. 

Одлуката за исклучуваое или престанпк ја дпнесува Спбраниетп сп двптретинскп мнпзинствп. 

 

Пстварување на јавност во работата 

Член 14 

Рабптата на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ е јавна и транспарентна. 

Јавнпста и транспарентнпста вп рабптеоетп се пбезбедува сп редпвнп известуваое на 

членпвите и ппширпката јавнпст за рабптеоетп и активнпстите на здружениетп, сп увид вп 

спрпведуваоетп на прпграмските задачи, сп ппднесуваоае извештај за рабпта на прганите и 

телата на Здружениетп, за материјалнп-финансискптп рабптеое и другп. 

За инфпрмираое на членпвите и ппширпката јавнпст се кпристи директна кпмуникација сп 

печатпт, радиптп, телевизијата, кпмпјутерските технплпгии какп и публикациите на ХУМАНОСТ БЕЗ 

ГРАНИЦИ. 

 

Средства на здружението 

Член 15 

Здружениетп пстварува средства пд: 

 дпнации, 

 грантпви, 

 прилпзи, 

 сппнзпрства, 

 ппдарпци (вп пари, дпбра, имптни права), 

 хпнпрари за спрабптка вп публикации, истражувачки и други прпекти, 

 и на други сп закпн дпзвплени начини. 

Средствата штп ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ ги стекнува спгласнп пвпј член се сппственпст на 

ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ. 

 

Член 16 

За кпристеоетп и распплагаоетп сп средствата пдлучуваат прганите на Здружениетп, 

спгласнп надлежнпстите утврдени сп пвпј Статут, кпи преземаат мерки за екпнпмски 

целпсппбразнп кпристеое на средствата на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ. 
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Кпристеоетп и распплагаоетп сп средствата на Здружениетп дпбиени пп пснпвите пд 

претхпднипт член се врши на начин утврден сп пвпј Статут и пстанатите закпнски нпрми и акти на 

Здружениетп. 

 

Член 17 

ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ дпнесува гпдишен финансиски план за прихпдите и расхпдите на 

Здружениетп. 

Финансискипт план ги спдржи прихпдите кпи се стекнуваат пп член 15 пд пвпј Статут, какп 

и расхпдите за спрпведените активнпсти, плати на врабптените, материјалните трпшпци за рабпта 

на Здружениетп какп и за други расхпди ппврзанп сп рабптата на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ. 

 

Пргани за Здружението ХУМАНПСТ БЕЗ ГРАНИЦИ 

Член 18 

Органи на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ се: 

 Спбрание, и 

 Управен пдбпр, 

 

Собрание 

Член 19 

Спбраниетп на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ е највиспк прган на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ и гп 

спчинуваат сите членпви на Здружениетп. 

Спбраниетп се спставува пп пптреба, а најмалку еднаш гпдишнп. 

Седница на Спбраниетп свикува претседателпт на Управнипт пдбпр врз пснпв на пдлука на 

Управнипт пдбпр, а вп случај на негпва спреченпст член на Управнипт пдбпр. Седница на 

Спбраниетп се свикува и пп предлпг на 1/3 пд вкупнипт брпј на членпви на Спбраниетп. 

Датумпт на пдржуваое на седница на Спбраниетп се пбјавува вп публикациите на 

ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ или се испраќа на сите членпви на адресата кпја ја дпставиле дп 

регистарпт на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ најмалку 15 дена пред пдржуваое на седницата. 

Спбраниетп пплнпправнп пдлучува дпкплку се присутни најмалку една пплпвина пд 

вкупнипт брпј на членпви. Дпкплку на седницата на Спбраниетп не присуствуваат пптребнипт брпј 

на членпви, тпгаш заседаниетп се пдлпжува за најмалку една (1) недела а најмнпгу за три (3) 

недели. Дпкплку и ппсле пвпј перипд не се спбере пптребнипт брпј на членпви, тпгаш Спбраниетп 

рабпти сп присутните членпви. 

Спбраниетп пп правилп пдлуките ги дпнесува сп мнпзинствп гласпви пд присутните 

членпви. 

 

Член 20 

Спбраниетп ги извршува следните задачи: 

 Дпнесува статут, прпграма и други акти, 

 усвпјува гпдишен извештај, наспки и план за рабпта, 
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 усвпјува завршна сметка и финансиски план, 

 пдлучува за здружуваое или разделуваое пд другп здружение и за зачленуваое вп спјузи 

и медунарпдни прганизации, 

 избира пргани на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ, 

 пдлучува за престанпк на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ сп двптретинскп мнпзинствп, 

 пдлучува за исклучуваое на член пд ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ сп двптретинскп 

мнпзинствп, 

 пдлучува и за други прашаоа кпи не се вп надлежнпст на другите тела и пргани на 

ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ, 

 врши и други рабпти спгласнпст сп пвпј Статут и ппштите акти на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ. 

 

Член 21 

Гласаоетп на седница на Спбраниетп  е јавнп, дпкплку Спбраниетп не пдлучи ппинаку. 

 

Член 22 

Од седницата на Спбраниетп се впди записник, кпј се усвпјува на првата следна седница 

на Спбраниетп. Записникпт гп впди избран записничар на седницата на Спбраниетп. Записникпт гп 

пптпишува претседавачпт на Спбраниетп на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ. Сп Спбраниетп претседава 

претседателпт на Управнипт Одбпр.  

  

Управен одбор 

Член 23 

Управнипт Одбпр (ппнатаму какп УО) на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ брпи четири (4) членпви, 

пд кпи еден (1) претседател и двајца (3) членпви. 

Претседателпт на УО на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ е истпвременп претседател на 

ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ. Претседателпт на УО е истпвременп и пптписник на сметката на 

ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ. Претседателпт на УО на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ истпвременп гп 

преставува и застапува Здружениетп. 

  

Член 24 

Сп седниците на УО ракпвпди претседателпт на УО.  

УО пдржува седници пп пптреба, а најмалку три (3) пати вп гпдината. Членпвите на УО 

мпра да бидат известени за закажаните седници најмалку три (3) дена ппранп. 

 

Член 25 

Седница на УО свикува претседателпт на УО или 2 членпви на УО.  

Вп случај на спреченпст или птсутнпст на Претседателпт на УО, сп седницата ќе ракпвпди 

член на УО ппределен пд страна на Претседателпт. 
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УО мпже пплнпправнп да рабпти и пдлучува дпкплку на седницата се присутни најмалку 

трпјца (3) членпви а свпите пдлуки ги дпнесува сп мнпзинствп гласпви пд вкупните членпви. 

Член 26 

Секпј член на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ има правп да присуствува на седница на УО, а за 

негпвптп учествп пдлучува Управнипт Одбпр. 

 

Член 27 

Мандатпт на претседателпт на Управнипт Одбпр трае четири (4) гпдини сп мпжнпст за 

реизбпр. Мандатпт на членпвите на Управнипт пдбпр трае четири (4) гпдини сп мпжнпст за 

реизбпр. 

 

Член 28 

Управнипт пдбпр ги има следните права дплжнпсти и пдгпвпрнпсти: 

 ги ппдгптвува седниците на Спбраниетп, 

 ги изгптвува нацрт Статутпт и другите акти на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ штп треба да ги 

дпнесе Спбраниетп и предлага нивни измени и дппплнуваоа, 

 ги прганизира избприте на прганите на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ, 

 гп утврдува гпдишнипт план на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ вп спгласнпст сп целите и 

активнпстите на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ, 

 ја спрпведува пплитиката, заклучпците и пдлуките дпнесени пд Спбраниетп, 

 се грижи за наменскп кпристеое и распплагаое сп средствата и прихпдите, 

 пдгпвара за управуваое сп имптпт и средствата на здружениетп, 

 гп изгптвува Гпдишнипт извештај за рабпта и завршната сметка на ХУМАНОСТ БЕЗ 

ГРАНИЦИ, 

 спрабптува и пдржува кпнтакти сп други здруженија на градани и стручни прганизации вп 

земјата и странствп. 

  

Член 29 

Сите членпви кпи се избрани или назначени на некпја функција вп ХУМАНОСТ БЕЗ 

ГРАНИЦИ не примаат никакпв финансиски надпмест за нивнипт ангажман псвен рефундација на 

неппхпдни и пправдани трпшпци направени какп дел пд активнпстите на ХУМАНОСТ БЕЗ 

ГРАНИЦИ. 

 

Изборна процедура 

Член 30 

Најдпцна шест (6) месеци пред истекпт на мандатпт на текпвнипт Управен пдбпр, 

Спбраниетп назначува Избпрна кпмисија спставена пд најмалку два (2) а најмнпгу три (3) членпви 

на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ сп задача да ја спрпведат избпрната прпцедура за избпр на членпви 

на Управен пдбпр. Членпвите на избпрната кпмисија не се членпви на текпвнипт Управен пдбпр 
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или Надзпрен пдбпр. Најдпцна три (3) месеци пред истекпт на мандатпт на текпвнипт Управен 

Одбпр, Избпрната кпмисија пбјавува пглас за ппвик на кандидатури за членпви на Управен пдбпр, 

вп кпј назначува дека Избпрната кпмисија мпра да ги прими кандидатурите најдпцна еден (1) 

месец пп пбјавуваое на пгласпт, и дава упатства за нивната фпрма и адреса на кпја треба да се 

испратат. 

 

Член 31 

Членпвите се кандидираат сами, ппединечнп за една ппзиција или какп група за некпи или 

сите ппзиции, сп ппднесуваое на имиоата на кандидатите дп Избпрната кпмисија заеднп сп 

писмена пптврда пд секпј кандидат за прифаќаое на кандидатурата. 

 

Член 32 

Имиоата на сите регуларнп нпминирани кандидати се наведуваат на гласачкптп ливче пп 

редпслед ппределен сп ждрепка пд страна на Избпрната кпмисија. 

На гласачкптп ливче Избпрната кпмисија наведува кпи кандидати настапуваат какп група 

за некпи или сите ппзиции. 

 

Член 33 

Секпј кандидат или група кандидати мпже да назначи свпј претставник кпј ќе присуствува 

на брпеоетп на гласпвите. 

 

Член 34 

Гласаоетп за членпвите на Управнипт пдбпр мпже да се направи на седница на Спбрание 

на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ или преку ппшта преку испраќаое на гласачки ливчиоа сп адресиран 

плик на сите членпви на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ. 

Брпјпт на членпви кпи се јавиле на гласаоетп не влијае на валиднпста на резултатите пд 

избприте. 

 

Член 35 

Најдпцна две (2) недели пред истекпт на мандатпт на текпвнипт Управен Одбпр, 

Избпрната кпмисија ги известува Управнипт пдбпр и сите кандидати за брпјпт на гласпви штп ги 

дпбил секпј кандидат. 

Дпкплку пд билп кпи причини нпвипт Управен пдбпр не е избран вп предвиденипт рпк, 

текпвнипт Управен пдбпр ја извршува функцијата дп избпрпт на нпв Управен пдбпр. 

 

Престанок на здружението 

Член 36 

ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ престанува сп рабпта пп сила на закпн или сп пдлука на 

Спбраниетп, а вп спгласнпст сп пвпј Статут. 

ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ мпже да престане сп рабпта: 
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 акп е дпнесена пдлука на Спбраниетп на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ сп двптретинскп 

мнпзинствп, 

 акп брпјпт на членпвите на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ се намали ппд брпјпт на членпви 

пснпвачи на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ, 

 акп Уставнипт суд на Република Македпнија дпнесе пдлука дека Прпграмата и Статутпт на 

ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ не се вп спгласнпст сп Уставпт на РМ, 

 акп се утврди дека Здружениетп престаналп сп рабпта, и 

 вп други случаи ппределени сп закпн. 

 

Член 37 

Сп престануваое на рабптата на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ, целпкупнипт импт и средства 

штп пстануваат пп намируваое на пбврските се распределуваат спгласнп преппраката за 

распределуваое дпнесена пд страна на Управнипт пдбпр. 

 

Акти на Здружението 

Член 38 

Спбраниетп на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ дпнесува Статут, правилници, пдлуки, решенија и 

други акти. 

Сп правилници и пдлуки се регулираат прашаоа за кпи сп закпн или пвпј Статут е 

предвиденп да се регулираат сп ппшти акти. 

 

Член 39 

Спбраниетп гп изменува и дппплнува Статутпт и другите акти на Здружениетп. 

Предлпг за измени и дппплнуваоа на Статутпт мпже да ппднесат најмалку пет членпви на 

ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ или Управнипт пдбпр.  

Спбраниетп гп дпнесува статутпт сп двптретинскп мнпзинствп пд вкупнипт брпј на 

членпви. 

 

Завршни одредби 

Член 40 

Овпј Статут влегува вп сила на денпт на дпнесуваоетп пд страна на Спбраниетп. 

 

 

Прилеп         Претседател на Здружениетп 

06.08.2011 гпдина       __________________________ 

               (Прпданпски Александар) 

 


