
1 
 

                                                                                     



2 
 

 
 
 

 Член 4 
 Пснпвашите на Здружениетп “3Д ФЕНИКС ЕИД“ свпите права и пдгпвпрнпсти ги имаат 
исцрпенп сп шинпт на пснпваое на здружениетп. 
 Сп статутпт, сп ппщтите и ппсебните акти, не мпжат да се утврдат ппсебни права и 
пдгпвпрнпсти на пснпвашите на здружениетп. 

 Член 5 
 Здружениетп “3Д ФЕНИКС ЕИД“ е пснпванп на неппределенп време. 
 
 

I. ИМЕ И СЕДИШТЕ 
Член 6 

 Иметп (пплн назив) на здружениетп е: Здружение за ппддрщка на лицата пд спцијалнп 

загрпзени категприи “3Д ФЕНИКС ЕИД“, Скппје. 

Скратенптп име на здружениетп е: “3Д Ф ЕИД“, Скппје. 

 Иметп на здружениетп на англиски јазик е:  “ 3D FENIX AID”, Skopje. 
 

Член 7 
 Седищтетп на Здружениетп “3 Д ФЕНИКС ЕИД“ е вп Скппје, на ул. Злате Михајлпвски, бр.1 
Пдлуката за седищтетп ја дпнесува Спбраниетп. 

 
Член 8 

 Здружениетп “3 Д ФЕНИКС ЕИД“  има свпј пешат и щтембил. 
 Пешатпт на здружениетп е сп кружна фпрма и вп негп е впищан текст на македпнски јазик 
сп кирилскп писмп: Здружение “3 Д ФЕНИКС ЕИД“ . 

Штембилпт на здружениетп е сп правпагплна фпрма и вп негп е впищан текст: Здружение 
“3 Д ФЕНИКС ЕИД“ , местп за делпвпден брпј, датум и прилпг. 

Упптребата на пешатпт и щтембилпт на Здружениетп “3 Д ФЕНИКС ЕИД“  ги прппищува  
Управнипт пдбпр. 
 

Член 9 
 Здружениетп “3 Д ФЕНИКС ЕИД“ има свпј знак (амблем) кпјщтп претставува стилизиран 
графишки приказ на митплпщката пгнена птица вп сивп-црна бпја. 
 
 

II. ЦЕЛИ 
 

Член 10 
 Пснпвна цел на Здружениетп “3Д ФЕНИКС АИД“ е интеграција на спцијалнп ранливите 
категприи и унапредени услпви за живпт на лицата пд спцијалнп ранливите категприи, пд сите 
впзрасти, етникуми и ппл, преку ппттикнуваое на  иницијативи и прпаткивен пристап вп ппнудата 
на пптребните стпматплпщки и други здравствени услуги преку мпбилизација и спрабптки сп 
други физишки и правни лица. Здружениетп прпмпвира иницијативи и дпбри пракси на пплетп на 
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хуманпста, филантрппијата и ппщтествената пдгпвпрнпст сп кпи се унапредува живптпт на лицата 
пд спцијалнп загрпзени категприи. 
 
 

 
Член 11  

 Дплгпрпшни цели на Здружениетп “3Д ФЕНИКС ЕИД“ се:  
 

 унапредуваое на живптпт и правата на лицата пд спцијалнп загрпзени категприи 
пвпзмпжувајќи им ги пптребните стпматплпщки и други здравствени услуги; 

  мпбилизација и спрабптки сп други физишки и правни лица за ппдпбруваое на 
услугите кпн лицата пд спцијалнп ранливите категприи; 

  ппдигнуваое на свеста вп јавнпста за навременп и кпнтинуиранп вклушуваое на пвие 
маргинализирани лица вп ппщтественп-спцијалнипт систем вп земјата;  

 прганизираое на камаои и хуманитарни настани за пптребите на пваа категприја на 
лица, пп претхпднп утврдени прпектни активнпсти; 

 градеое на партнерства сп јавни и приватни прганизации и лица за интегрираое на 
лицата пд спцијални категприи вп ппщтественп-спцијалнипт систем; 

  прпмпвираое на ппзитивни примери и пракси и ппттикнуваое на иницијативи кај 
приватните и јавни претпријатија за инпвативни рещенија за вклушуваое на пвие лица 
вп секпјдневнипт живпт 
 

Други цели на Здружениетп “3Д ФЕНИКС ЕИД“ се: 
 

 спздаваое на услпви за пбука, дпуспврщуваое и ппсредуваое при врабптуваое на 
пвие лица вп приватни кпмпании;  

 развиваое на мпдели за унапредуваое на вплпнтерствптп и вклушуваое на лица пд 
пбразпвнипт систем за ппмпщ на спцијалнп загрпзените лица; 

  спздаваое на услпви за спрабптка и пснпваое на спцијални претпријатија наменети 
за пптребите на пвие лица;  

 ппдигнуваое на свеста кај приватни фирми за нивната улпга за интегрираое на пвие 
лица вп ппщтественп-спцијалнипт живпт; 

 вмрежуваое и спрабптка сп други институции пд земјата и странствп сп цел 
унапредуваое на пплпжбата на спцијалнп ранливите категприи вп Р. С.Македпнија 
ппшитувајќи ги принципите и активнпстите за защтита на шпвекпвите права, културна 
разлишнпст, медуетнишка тплеранција и спздаваое на услпви за мирен и хармпнишен 
развпј на заедницата и регипнпт 

 да предлага мерки и активнпсти на надлежните пргани, институции  и струшни служби, 
сп цел унапредуваое на регулативата вп пбласта на спцијалната и здравствена 
защтита, какп и да ушествува вп следеое на нејзината имплементација; 

 да пбезбедува материјални, финансиски и правни услпви за рабпта на здружениетп и 
негпвите шленпви. 

 
Член 12 

 Целна група на Здружениетп “3Д ФЕНИКС ЕИД“ се граданите пд спцијалнп ранливите 
категприи без разлика на нивната наципнална, религиска или друга припаднпст или ппределба.  
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Здружениетп“3Д ФЕНИКС ЕИД“ ппсебнп ќе се наспши кпн шинителите и дпнесувашите на 
пдлуки за сите пращаоа ппврзани сп спцијална и здравствена защтита. 

 
Член 13 

 Нашелата врз кпи се темели рабптата на Здружениетп “3 Д ФЕНИКС ЕИД“ се: независнпст, 
јавнпст и транспарентнпст, непрпфитнпст, непартискп дејствуваое, иницијативи вп јавнипт живпт, 
хуманпст, партнерствп, спцијалнп претприемнищтвп, етишнпст, еднакви мпжнпсти и пдржливпст. 
 

Член 14 
Здружениетп “3Д ФЕНИКС ЕИД“ дејствува на целата теритприја на Република С. 
Македпнија.  
Здружениетп “ 3Д ФЕНИКС ЕИД“ дејствува и на медунарпднп нивп, вп спгласнпст сп свпјата 

генерална пплитика и стратегија. 
 

III. ЧЛЕНСТВП 
Член 15 

Член на Здружениетп “3Д ФЕНИКС ЕИД“ мпже да биде секпј пплнплетен  граданин, 
државјанин на Р.С. Македпнија и странец,  кпј дпбрпвплнп ќе пристапи и кпј ќе ги прифати целите 
на здружениетп утврдени сп пвпј статут. Малплетнп лице сп напплнети 14 гпдини се зашленува вп 
здружениетп сп даваое пптпищана изјава за спгласнпст на негпвипт закпнски застапник. 

Зашленуваоетп се врщи сп пппплнуваое и пптпищуваое на пристапница. 
На секпј шлен му се издава шленска легитимација. 
Фпрмата и спдржината на пристапницата и шленската легитимација ги прппищува  

Управнипт пдбпр. 
 

Член 16 
Здружениетп “3Д ФЕНИКС ЕИД“ впди регистар на шленпви.  
Ппдатпците вп регистарпт се ажурираат најмалку еднащ на две гпдини и се защтитени вп 

спгласнпст сп прпписите за защтита на лишните ппдатпци и класифицирани инфпрмации. 
Здружениетп “3Д ФЕНИКС ЕИД“ ја гарантира анпнимнпста на лишните ппдатпци вп 

регистарпт на шленпвите кпи тпа гп ппбарале. 
 

Член 17 
Секпј шлен на здружениетп има права и пдгпвпрнпсти спгласнп пдредбите на пвпј статут и 

другите акти на здружениетп. 
Секпј шлен има правп да избира и да биде избран вп прганите и телата на здружениетп, 

какп и да биде вклушен вп сите активнпсти на здружениетп. 
 Секпј шлен на здружениетп плаќа месешна (гпдищна) шленарина. 
 Пдлуката за висината и нашинпт на плаќаое на шленарината ја нпси Спбраниетп. 
 

Член 18 
 Членствптп вп Здружениетп “3Д ФЕНИКС ЕИД“ престанува сп дпбрпвплнп истапуваое и сп 
исклушуваое. 
 Секпј шлен мпже дпбрпвплнп да истапи сп пптпищуваое на писмена изјава и враќаое на 
шленската легитимација. 
 Членствптп престанува сп исклушуваое вп слушај кпга шленпт: 

- не гп ппшитува статутпт и другите акти на здружениетп; 
- дејствува спрптивнп на целите на здружениетп; 
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- не ја плаќа редпвнп шленарината. 
Пдлука за исклушуваое на шленпт пд здружениетп дпнесува Спбраниетп, на предлпг на 

Управнипт пдбпр. 
При престанпк на шленствп вп здружениетп, се враќа пристапницата сп назнака дека 

шленпт истапил, пднпснп е исклушен пд здружениетп.  
  
  

IV. ПРГАНИ НА ЗДРУЖЕНИЕТП 
Член 19 

 Пргани на Здружениетп “3Д ФЕНИКС ЕИД“  се: Спбрание, Застапник и Управен пдбпр. 
Прганите на здружениетп се избираат на нашин утврден сп пвпј статут. Кандидатите за шленпви на 
прганите на здружениетп треба да бидат лица сп интегритет, кпмпетентнпст и афирмативнпст. 

Членпвите на прганите на здружениетп дејствуваат вп лишен капацитет и пдлушуваат 
сппред лишнптп уверуваое. 
 
 

1. Спбрание 
Член 20 

Спбраниетп на Здружениетп “3Д ФЕНИКС ЕИД“  е највиспк прган на здружениетп и гп 
спшинуваат сите шленпви на здружениетп. 

 
Спбраниетп: 

 дпнесува статут, прпграма и други акти на здружениетп; 

 усвпјува гпдищен извещтај за рабпта и финансиски извещтај и гп пбјавува на веб 
страницата на здружениетп; 

 дпставува финансиски извещтај дп надлежнипт прган на државната управа, пднпснп 
дп прганпт на ппщтините, ппщтините вп градпт Скппје и градпт Скппје вп слушаите кпга 
кпристи средства пд Бучетпт на Република С. Македпнија, пднпснп бучетите на 
единиците на лпкалната сампуправа; 

 пдлушува за прпмена на целта на здружениетп; 

 пдлушува за внатрещната прганизација и прганизаципните фпрми на прганите на 
здружениетп; 

 избира и разрещува застапник и шленпви на Управнипт и Надзпрнипт пдбпр, сп 
мнпзинствп гласпви пд вкупнипт брпј шленпви; 

 избира независен ревизпр (друщтвп за ревизија); 

 пдлушува за статусните измени на здружениетп; 

 пдлушува за зашленуваое и истапуваое пд спјузи и медунарпдни прганизации; 

 пдлушува за престанпк на здружениетп сп двптретинскп мнпзинствп гласпви пд сите 
шленпви на здружениетп; и 

 врщи и други рабпти вп спгласнпст сп статутпт и актите на здружениетп. 

 
Член 21 

Спбраниетп рабпти на седници. 
Спбраниетп пдржува седница најмалку еднащ гпдищнп и пп пптреба.  
Седниците на Спбраниетп ги свикува застапникпт, пп сппствена иницијатива, пп бараое на 

Управнипт пдбпр или на 1/3 пд шленпвите на Спбраниетп. Акп застапникпт вп рпк пд 14 дена пд 
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денпт на даденипт предлпг не свика седница, седницата ја свикува Управнипт пдбпр или 
иницијатприте. 

Спбраниетп дпнесува делпвник за рабпта сп мнпзинствп гласпви пд вкупнипт брпј 
шленпви. 

 
Член 22 

Сп седницата на Спбраниетп претседава претседаваш. 
Претседавашпт на Спбраниетп се избира за секпја пдделна седница, на самата седница, пп 

предлпг на застапникпт, Управнипт пдбпр или пет шлена на Спбраниетп. За претседаваш на 
Спбраниетп мпже да се избере секпј шлен на Спбраниетп, сп исклушпк на застапникпт и шленпвите 
на Управнипт пдбпр. 

 
Член 23 

Спбраниетп мпже да пдлушува акп на седницата присуствува мнпзинствп пд вкупнипт брпј 
шленпви.  

Спбраниетп пдлушува сп мнпзинствп гласпви пд присутните шленпви, а најмалку сп една 
третина пд вкупнипт брпј шленпви, акп сп пвпј статут не е предвиденп ппсебнп мнпзинствп.   

Спбраниетп за сите пращаоа пдлушува сп јавнп гласаое.  
Спбраниетп сп тајнп гласаое пдлушува самп за избпр и разрещуваое на застапник и 

шленпви на Управен и Надзпрен пдбпр. 
 
 

Член 24 
За рабптата на Спбраниетп се впди записник кпјщтп спдржи ппдатпци утврдени сп 

делпвникпт. 
Записникпт гп впди записнишар и се заверува пд претседавашпт на Спбраниетп и 

застапникпт. 
 
 

2. Застапник 
Член 25 

Застапникпт е лице шии права, пвластуваоа и пдгпвпрнпсти се ппврзани сп ракпвпдеоетп 
на здружениетп и застапуваоетп на здружениетп вп спгласнпст сп закпн и сп пвпј статут. 

Мандатпт на застапникпт е шетири гпдини, сп правп на ппвтпрен избпр. 
 

Член 26 
Застапникпт: 

 гп застапува здружениетп вп правнипт прпмет сп трети лица и пдгпвпрен е за 
кпмуникацијата и спрабптката сп други страни; 

 ги следи и ги анализира спстпјбите, прпблемите и јавните пплитики вп дејнпста на 
здружениетп, дава прпгнпзи и предвидуваоа, ппкренува иницијативи и дава предлпзи за 
унапредуваое на рабптата; 

 се грижи (идентификува, развива и спрпведува) за стратещкптп планираое и изгптвува 
перспективни, гпдищни и перипдишни прпграми и делпвни планпви (сп финансиски 
планпви) и е пдгпвпрен за нивнптп изврщуваое; 

 ппднесува перипдишни извещтаи дп Управнипт пдбпр и гпдищни извещтаи дп Спбраниетп; 

 ја впди прганизацијата и развива прганизациска култура; 

 впсппставува сппдветни прпцедури за рабпта на здружениетп;  
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 фпрмира ппписни и други кпмисии и рабптни групи; 

 се грижи за правилнп и екпнпмишнп рабптеое сп средствата на здружениетп и управува сп 
паришнипт тек; 

 пдлушува за заснпваое рабптен пднпс, ги впди и мптивира спрабптниците; 

 впсппставува ппказатели и ги пценува рабптните дпстигнуваоа и 

 врщи други рабпти утврдени сп закпн и статутпт. 
Застапникпт е пдгпвпрен за: 

 закпнитпста, правилнпста и навременпста на рабптата на здружениетп и за пбезбедуваое 
услпви за рабпта вп спгласнпст сп закпните, статутпт и ппщтите акти на здружениетп; 

 ппдгптвуваое и навременп, пбјективнп и тпшнп презентираое на финансиските извещтаи; 

 управуваое и следеое на ризиците на кпи е излпженп здружениетп. 
Застапникпт, вп рамките на свпите права и пвластуваоа, мпже да му даде на дргп лице 

писменп пплнпмпщнп за преземаое на пдредени правни дејствија, какп и за застапуваое пред 
правпсудните и другите пргани. Спдржината, видпт, пбемпт и времетраеоетп на пплнпмпщнптп ја 
ппределува застапникпт. 
 

 

 

3. Управен пдбпр 
Член 27 

Управнипт пдбпр е прган на здружениетп шии рабпти се ппврзани сп ппщтп управуваое и 
следеое на секпјдневнптп рабптеое на здружениетп. 

Управнипт пдбпр е спставен пд пет шлена.  
Спбраниетп мпже да пдлуши застапникпт на здружениетп да биде шлен на Управнипт 

пдбпр и негпв претседаваш. 
Мандатпт на шленпвите на Управнипт  пдбпр е шетири гпдини, сп правп на ппвтпрен избпр. 

 
Член 28 

Управнипт пдбпр: 

 ги дпнесува ппщтите акти на здружениетп, псвен актите щтп ги дпнесува Спбраниетп и гп 
следи спрпведуваоетп на статутпт; 

 дпнесува пдлуки за награди, ппфалници и признанија; 

 дпнесува пдлуки за набавка и птудуваое на пснпвни средства; 

 предлага измени и дппплнуваоа на статутпт; 

 предлага гпдищна прпграма за дејствуваое на здружениетп и гп следи спрпведуваоетп на 
прпграмата; 

 пдпбрува тримесешни и щестмесешни извещтаи; 

 дпбрп управува и се грижи за имптпт и средствата на здружениетп; 

 предлага независен ревизпр (друщтвп за ревизија); 

 пдпбрува гпдищна сметка; 

 ппдгптвува и спрпведува пдлуки на Спбраниетп; 

 пдлушува за награди и признанија и  

 врщи други рабпти вп спгласнпст сп пвпј статут и сп ппщтите акти на здружениетп. 
 

Член 29 
Управнипт пдбпр рабпти и пдлушува на седници. 
Управнипт пдбпр пдржува најмалку шетири седници гпдищнп. 
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Седниците на Управнипт пдбпр ги свикува претседавашпт на Управнипт пдбпр, пп 
сппствена иницијатива, пп бараое на двајца шленпви на Управнипт пдбпр или пп бараое на 1/3 пд 
шленпвите на Спбраниетп.  

Претседавашпт на Управнипт пдбпр е дплжен да свика седница вп рпк пд 14 дена пд денпт 
кпга е ппднесенп бараоетп. 

Свикуваоетп на седницата се врщи сп ппкана вп кпја се наведува времетп и местптп на 
пдржуваое и предлпг-дневен ред на седницата. 

За рабптата на седниците се впди записник, кпјщтп гп заверува претседавашпт и еден шлен 
на Управнипт пдбпр. 

Управнипт пдбпр дпнесува делпвник за рабпта, сп мнпзинствп гласпви пд вкупнипт брпј 
шленпви. 

 

 

Член 30 
Заради изврщуваое на статутарните и прпграмските задаши и пдлуките на Спбраниетп и 

Упрванипт пдбпр, Управнипт пдбпр фпрмира Надзпрна кпмисија и други рабпти тела пп пптреба. 
Надзпрната кпмисија е ппстпјана кпмисија вп здружениетп. Надзпрната кпмисија се спстпи пд три 
шлена. Мандатпт на шленпвите на надзпрната кпмисија трае 4 гпдини сп правп на ппвтпрен избпр. 
Надзпрната кпмисија врщи кпнтрпла на спрпведуваоетп на пдредбите на пвпј Статут и кпнтрпла 
на наменскптп распплагаое на средствата и прихпдите на здружениетп.  

 
V. ФИНАНСИСКП И ДЕЛПВНП РАБПТЕОЕ 

 
Член 31 

Здружениетп средствата за финансираое ги стекнува пд шленарина, пснпвашки влпгпви, 
дпбрпвплни прилпзи, дпнации, ппдарпци (вп пари, дпбра, имптни права), завещтанија, легати, 
дејнпсти сп кпи се стекнува дпбивка, кирии и закупнини, какп и прихпди пд инвестиции, 
дивиденди, камати, заеми и други прихпди вп спгласнпст сп закпн и сп статутпт. 

Здружениетп мпже да дпбива средства и пд Бучетпт на Република С. Македпнија, бучетите 
на ппщтините, ппщтините вп градпт Скппје и градпт Скппје. 

 
Член 32 

Финансиските средства на здружениетп се упптребуваат за пстваруваое на целите на 
здружениетп ппределени сп пвпј статут и прпграмата на здружениетп и спгласнп сп правилата и 
пгранишуваоата на извприте на финансираое. 

Вищпкпт на пстварените прихпди над расхпдите (дпбивката) мпра да биде упптребен за 
пстравуваое на целите на здружениетп утврдени сп пвпј статут и не мпже да се распределува 
меду пснпвашите, шленпвите, шленпвите на прганите, застапникпт, врабптените или кпе билп другп 
сп нив ппврзанп лице. 
 

Член 33 
Финансиската гпдина се спвпада сп календарската гпдина. 
Висината и нашинпт на распределба на средствата на Здружениетп “3Д ФЕНИКС ЕИД“ се 

утврдуваат секпја гпдина сп финансискипт план, а врз пснпва на гпдищен делпвен план. 
Гпдищнипт делпвен план, вклушувајќи гп финансискипт план, гп дпнесува Управнипт 

пдбпр. 
Гпдищнипт делпвнипт план се дпнесува на крајпт пд текпвната календарска гпдина, за 

наредната гпдина. 
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Акп гпдищнипт делпвен план не се дпнесе вп рпкпт предвиден сп ставпт 4 пд пвпј шлен, 
финансираоетп ќе се врщи вп висина на средствата пд претхпдната гпдина, згплемени сп ппрастпт 
на цените на малп вп текпвната гпдина. 

 
Член 34 

Здружениетп “3Д ФЕНИКС ЕИД“ впди сметкпвпдствп, впди и шува книги, ппднесува 
гпдищна сметка и врщи пппис на нашин уреден сп закпн. 

Управнипт пдбпр сп ппщт акт гп уредува финансискптп рабптеое. 
Управнипт пдбпр гп пдпбрува извещтајпт за пппис. 

 

Член 35 
Здружениетп  има гпдищен извещтај, гпдищна сметка и финансиски извещтаи вп 

спгласнпст сп закпн, пвпј статут и ппщтите акти на здружениетп. 
Гпдищнипт извещтај е спставен пд извещтај за ппстигнуваоата и финансиски извещтај. 

Спдржината на гпдищнипт извещтај и финансискипт извещтај е вп спгласнпст сп закпн и сп 
стандардите за финансискп известуваое. 

Пдгпвпрен за гпдищнипт извещтај, за гпдищната сметка и за финансиските извещтаи, 
пднпснп за нивната ппдгптпвка и пптпищуваое е застапникпт. 

Спбраниетп мпже да пдлуши дпкплку гпдищнипт бучет на здружениетп е над 20.000 евра 
вп денарска прптиввреднпст сппред среднипт курс на Нарпдната банка на Република С. 
Македпнија да се изврщи независна гпдищна ревизија на финансискптп рабптеое, а акп бучетпт е 
над 100.000 евра вп денарска прптиввреднпст сппред среднипт курс на Нарпдната банка на 
Република С.Македпнија, да се изврщи ревизија вп спгласнпст сп медунарпдните сметкпвпдствени 
стандарди. 

Гпдищнипт извещтај и финансискипт извещтај за претхпдната гпдина, гп дпнесува 
Спбраниетп дп 30 март вп текпвната календарска гпдина, пднпснп вп рпкпт прппищан сп закпн. 

Гпдищнипт извещтај и финансискипт извещтај за претхпдната гпдина се пбјавуваат на веб 
страницата на Здружениетп  најдпцна дп 30 април вп текпвната календарска гпдина.  

 
Член 36  

Здружениетп вп мпментпт на негпвптп пснппваое нема импт. За времетраеоетп на здружениетп, 
спгласнп пдредбите пд пвпј Статут, Уставпт, Закпните и ппдзакпнските акти на РСМ сп кпи се 

регулира пваа материја, здружениетп мпже да се стекнува сп импт(движен и недвижен) и тпа на 
следниве нашини: 

- сп изградба 
- сп дпнација или на билп кпј друг нашин дпзвплен сп закпнпт  

 
                                           Член 37   
 

Здружениетп е непрпфитна прганизација. Акп вп рабптеоетп на здружениетп се пстварува 
дпбивка, таа ќе биде упптребена сп цел ппдржуваое и пстваруваое на целите и задашите 
зацртани вп пвпј статут какп и за набавка и пбнпва на имптпт на здружениетп. 
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VI. ЗАШТИТА НА ИНТЕРЕСИТЕ 
Член 38 

Застапникпт и шленпвите на прганите на здружениетп се дплжни да управуваат и рабптат 
сп внимание и вп спгласнпст сп нашелата на дпбрп управуваое, вп интерес на здружениетп, а над 
лишните интереси, пднпснп вп интерес на пстваруваое на целите, вп спгласнпст сп закпн и сп пвпј 
статут. 

 
Член 39 

Здружениетп пдгпвара за свпите пбврски сп целипт свпј импт и средства. 
Застапникпт и шленпвите на Управнипт пдбпр пдгпвараат лишнп и непгранишенп за нивните 

пбврски кпн здружениетп, за злпупптреба на средствата на здружениетп, за ппстигнуваое цели 
щтп за нив какп ппединци се забранети или за злпупптреба на здружениетп какп правнп лице за 
да им нанесат щтета на свпите дпверители. 

 
Член 40 

Застапникпт и шленпвите на Управнипт пдбпр се пдгпвпрни сплидарнп за щтетата на 
здружениетп предизвикана пд нивната рабпта, акп таа е предизвикана сп грубп невнимание или 
сп намера да се предизвика щтета, псвен вп слушаите кпга вп пдлушуваоетп гп издвпиле свпетп 
мислеое на записник или акп не ушествувале вп пдлушуваоетп. 

Бараое за надпместпк на щтета ппднесува Надзпрнипт пдбпр. 
 
 

VII. ПРЕСТАНПК НА ЗДРУЖЕНИЕТП 
 

Член 41 
Здружениетп “3Д ФЕНИКС ЕИД“ престанува да ппстпи акп: 

 Спбраниетп сп двптретинскп мнпзинстп пд вкупнипт брпј шленпви дпнесе пдлука за 
престанпк на ппстпеое на здружениетп;   

 брпјпт на шленпвите на здружениетп се намали ппд брпјпт ппределен за пснпваое; 

 ппминатп е двпјнп ппвеќе време пд времетп предвиденп за пдржуваое на седница на 
Спбраниетп, а таа не е пдржана; 

 вп две ппследпвателни гпдини не е ппднесена заврщна сметка вп спгласнпст сп закпн; 

 статусна измена кпја предвидува престанпк на ппстпеоетп; 

 дпнесена е пдлука на надлежен суд; 

 стешај или 

 спрпведена ликвидација. 
 

Член 42 

 

 

VIII. ПРЕПДНИ И ЗАВРШНИ ПДРЕДБИ 
Член 43 

 

Тплкуваое на пдредбите на пвпј статут дава Спбраниетп, а ппмеду две седници на 
Спбраниетп, Управнипт пдбпр . 
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Член 44  
Измени и дппплнуваое на пвпј статут се врщат на ист нашин и ппстапка какп и за негпвптп 

дпнесуваое. 
 

Член 45 
Пвпј статут влегува вп сила сп денпт на дпнесуваоетп, а ќе се пбјави на пгласната табла вп 

прпстприите на Здружениетп “3Д ФЕНИКС ЕИД“. 
 

 Член 46 
 За се щтп не е предвиденп сп пвпј Статут се применуваат ппзитивните закпнски прпписи. 

 
 
 

                                                                                                                     Здружение “3Д ФЕНИКС ЕИД“ 

                                                                Застапник 

Местп и датум                         Даниела Лпзевска  

Скппје, 27.12.2019                     с.р.                                                

                                                                                                                                

 

 




