Врз основа на член 18 од Законот на здруженија и фондации (Службен весник на Република
Македонија, бр. 52 од 16.04.2010 година) и Собранието на основачите, на својата седница
одржана на 05.03.2019 година, донесе:
СТАТУТ
(пречистен текст)
на
Рурална Коалиција - Куманово
I.

ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1

Рурална Коалиција – Куманово е доброволно, непартиско, невладино, непрофитно
здружување на граѓани кое опфаќа исто така и здружување на организации, а кое е
формирано со слободно здружување на граѓаните, заради остварување, заштита и
усогласување на своите интереси и уверувања, како и заради вршење на разни дејности и
активности.
Член 2
Седиштето на Рурална Коалиција – Куманово е во село Режановце, Куманово.
Рурална Коалиција – Куманово се организира и делува на подрачјето на целата територија
на Република Македонија.
Член 3
Рурална Коалиција – Куманово има свој печат и штембил.
Печатот има кружна форма и има текст на македонски јазик: Рурална Коалиција – Куманово
и во средина на печатот е логото со трите взаемно поврзани листови.
Рурална Коалиција – Куманово има свое лого, кое е составено од три листа поврзани еден
со друг. Листовите се во три бои и тоа од лева страна е плавата која ја симболизира водата,
во средина е жолтата која го симболизира сонцето и од десната страна е црвената боја која
ја симболизира почвата.
Штембилот има правоаголна форма и содржи: Рурална Коалиција – Куманово, празно место
за внесување на архивски број, датум и седиште на Коалицијата.

II.

ЦЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА
Член 4

Рурална Коалиција – Куманово има за цел да ги обедини земјоделците и руралното
население на Република Македонија, во силна и препознатлива организација, која ќе ги
штити нивните економски, социјални и културни интереси, ќе се залага за унапредување на
можностите за развој на агро-бизнисот и рамномерен регионален развој на руралните
подрачја во Република Македонија, и ќе влијае на политиките и стратегиите во државата, за
да обезбеди поквалитетен живот за граѓаните што ги застапува. Ке делува со пренесување
на знаење добиено преку посредување и на други релеватни институции, експерти и слично
како од Македонија така и од странство.
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Член 5
Рурална Коалиција - Куманово своите цели ќе ги остварува во согласност со односите
уредени со Уставот на Република Македонија, со законот за Здруженија и фондации, со овој
Статут, како и со следните активности и методи на работа:


























Подобрување на квалитетот на живеење на луѓето во руралните средини во
Република Македонија,
Организирање на обуки за земјоделците во Република Македонија, за унапредување
на нивните агро-бизниси,
Влијание на политиките на национално и локално ниво, со цел да се овозможи
рамномерен регионален развој во Република Македонија и еднакви можности за
напредок на руралните средини,
Застапување на интересите на членовите, следење на состојбите кои ја засегаат
целната полулација и известување за промените и последиците,
Активности во насока на унапредување на демократските процеси и
транспарентноста на државните и јавни институции, преку следење на реализацијата
на програмите и средствата на државно ниво, кои се наменети за земјоделците и за
развој на руралните подрачја.
Следење и директно учество и придонес во процесот на евро-интеграциските
процеси на државата, во секторот земјоделство и рурален развој
Активности и мерки за еколошко работење, био-енергија и енергетска ефикасност –
следење на трендови, пренесување на информации до членството и подготовка и
реализација на проекти од оваа област.
Упис на нови членови, иницијативи кај надлежни органи за целите и задачите
Изработка на стратегија за развој и остварување на целите,
Развој на услуги, набавки за потребите за членството за поконкуретно производство
Промовирање на организациските и економските форми на здружување во
земјоделството и руралниот развој, како и јакнење на нивните капацитети,
Организирање на конференции, саеми, обуки, изложби и семинари,
Покренување на иницијативи пред надлежнте органи и институции на локалната и
државната власт, за остварување на целите на коалицијата,
Учество на работни групи и настани организирани од надлежните органи и
институции на локалната и државната власт, за застапување на интересите на
членството,
Соработка со сродни домашни и странски организации,
Студиски посети во земјата и во странство и размена на искуства,
Социјален развој и социјална интеграција на целната група преку квалитетно
неформално образование,
Организирање на разни обуки и едукации за полесен пристап на НВО-и до
Европските фондови, но и до државните фондови во насока на обезбедување на
самоодржливост сопствена, но и на ГО партнери на Коалицијата;
Волонтерство,стручни тимови за стратешки прашања на членството согласно закон и
Устав на РМ
Организирање на форуми и трибини со цел идентификување на потребите и
проблемите кои се јавуваат во земјоделството, пазарот и сл.,
Аплицирање по проекти од областа на економскиот и руралниот регионален развој,
Прекугранична соработка за рурален и регионален развој во општините,
Соработка со научни институции и други владини и невладини субјекти со цел
унапредување и развој на регионот,
Промоција на демократијата и човековите права,
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Активна работа на полето на екологијата и заштита на животната средина,
Членување во национални меѓународни тела и сродни асоцијации, за јакнење на
моќта на организацијата во полето во кое делува
III.

ЧЛЕНУВАЊЕ ВО КОАЛИЦИJАТА
Член 6

Зачленувањето во Коалицијата се врши со пристапница.
Кон Коалицијата може да се приклучат здруженија, асоцијации и слично кои што работат на
полето земјоделство и рурален развој и имаат интерес заедно и на партнерска основа да
делуваат кон унапредување на политиките за развој на земјоделството и приближувањето
на истите кон европските политики и начини на делување.
Здруженијата – партнери на Рурална Коалиција пополнуваат пристапница за соработка.
Член 7
Рурална Коалиција – Куманово за своите членови води регистар на членството, кој се
ажурира најмалку еднаш на две години.
Податоците на членовите се заштитени согласно прописите за заштита на личните
податоци.
Член 8
Висината на членарината во Рурална Коалиција – Куманово се утвдрува на седница на
Собрание.
Одлуката за менување на висината на членарината е полноважна доколку за неа гласале
најмалку половина од делегатите на редовната седница на Генералното собрание.
Член 9
Начинот на плаќањето на членарината се одвива во согласност со одлуката донесена од
Управниот одбор на Рурална Коалиција – Куманово.
Член 10
Членот кој во пропишаниот рок не ја подмирил членарината на може да остварува или
ужива права според важечките прописи или одлуки сé додека не ги подмири сите долгови.
Член 11
Членот има право да биде биран во Советот и Надзорниот одбор на Рурална Коалиција –
Куманово да учествува во работата и да допринесува во развојот и популарноста на
Рурална Коалиција – Куманово.
Секој член може доброволно да истапи од Коалициjата.
Член 12
Исклучувањето и престанокот на членството во Коалицијата настанува:
 По сопствено барање на членот, или
 Со исклучување на членот заради негово дејствување во спротивност со целите на
Коалициjата.
За отстранувањето/исклучувањето на членот одлука носи Собранието.
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Член 13
Обврски на членовите во Коалицијата се:
 Да работат активно на постигнување на целите
 Да земаат конкретно учество во спроведувањето на Програмата и на активностите
 Да покажуваат солидарност кон другите членови
 Редовно да ја плаќаат чланарината;
 Да присуствуваат на состаноците.
ОРГАНИ

IV.

Член 14
Органи на Рурална Коалиција – Куманово се:
1. Собрание.
2. Управен одбор.
3. Надзорен одбор
4. Совет
5. Извршен директор и Стручна служба

V.

СОБРАНИЕ
Член 15

Собранието на Рурална Коалиција – Куманово е највисоко тело, кое го сочинуваат сите
членови на Коалицијата кои ги подмириле своите обврски (член 13) за тековната година, а
подетално утврдени со политиката за членство на организацијата.
Секој член на Собранието има право на еден делегат и еден глас.
Член 16
Собранието се состанува по потреба, а најмалку еднаш годишно.
Редовно годишно собрание се одржува еднаш годишно, најдоцна до март наредната година
за претходната, и се свикува најрано 4 недели, а најдоцна 2 недели пред одржувањето, при
што членовите писмено се известуваат за Дневниот ред на Собранието.
Во случај на неможност за свикување на изборна седница на Собранието поради вонредни
околности и ситуации кои што може да настанат во текот на работењето на Собранието,
мандатот на органите на Коалицијата, вклучувајќи го тука и мандатот на Извршниот
директор се пролонгира за период од 1 година или до оној момент кога ќе бидат создадени
услови за свикување на изборната седница на Собранието.
Член 17
Седници на Собрание свикува Управниот Одбор (Претседателот).
Седница на Собранието се свикува и по предлог на Управниот одбор на Коалицијата или на
1/5 од вкупниот број членови на Собранието.
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Ако Претседателот на Управниот одбор во рок од 14 дена од денот на дадениот предлог не
свика седница, седницата ја свикува Управниот одбор или иницијаторите.
Член 18
Седницата на собранието на Рурална Коалиција – Куманово ја води Претседателот на
Управниот одбор, кој во случај на отсуство е заменет од страна на избран претседавач со
мнозинство гласови на присутните членови.
Гласањето е јавно, освен ако најмалку една третина од присутните делегати не одлучи
поинаку.
Гласањето може да се врши тајно, на предлог на некој делегат доколку повеќе од една
третина од присутните се одлучат за овој начин на носење на одлуки.
Доколку бројот на гласови е ист, решавачко е мислењето на претседавачот.
Извршниот директор е задолжен за администрирање на седниците на Собранието.

Член 19
Генералното Собрание одлучува полноважно доколку се присутни повеќе од половина од
вкупниот број на членови.
Собранието донесува одлуки со просто мнозинство.
Во случај на донесување, изменување и дополнување на Статутот, како и престанување на
работата на Рурална Коалиција –Куманово, Собранието донесува одлука со двотретинско
мнозинство.
Член 20
Во надлежност на Собранието е следното:













Донесува Програма и други акти на Рурална Коалиција – Куманово и врши измени и
дополнувања на истите;
Усвојува годишен извештај за работа и финансиски извештај и го објавува на веб
страната на Коалицијата,
Доставува финансиски извештај до надлежниот орган на државната управа,
Одлучува за промена на целта на Коалицијата,
Усвојува стратешка програма на Коалицијата за период од 3 години и годишни
програми за работа
Ја следи материјално-финансиската состојба на Коалицијата помеѓу две собранија;
Донесува буџет и усвојува завршна пресметка на Коалицијата;
Расправа за постигнатите резултати од развојот на Коалицијата и дава насоки за
натамошен развој на Коалицијата;
Донесува одлуки, заклучоци, препораки за решавање на прашања од интерес на
Коалицијата;
Донесува одлуки за основање на нови работни тела на Коалицијата (извршен
директор, стручна служба итн.)
Одлучува за престанок на работа на Коалицијата со двотретинско мнозинство
гласови од сите членови на Коалицијата, и
Врши и други работи кои произлегуваат од Статутот и Законите.

Член 21
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На годишната седница на Собранието:
1. Се избираат двајца членови од присутните, кои заедно со претседавачот се
грижат за почитување на Деловникот за работа на собранието
2. Се утврдува дали седницата била свикана на пропишаниот начин
3. Се врши избор на верификациона комисија
4. Се утврдува бројот на присутни членови
5. Управниот Одбор поднесува годишен извештај за последната финансиска
година
6. Се утврдува висината на членарината
7. Се усвојува годишната програма и буџет
8. Избира член на Управен одбор, во случај на став 3 од Член 24
9. Се разгледуваат останатите прашања поставени на дневниот ред
Доколку пак станува збор за изборна седница на Собранието во тој случај
1.
2.
3.
4.

Се бираат членови на Управен одбор
Се бираат членови на Надзорен одбор
Се бираат членови на Советот
Избира Извршен директор по предлог на Претседателот на УО

При изборот на членовите во органите на Коалицијата ќе се внимава и на соодветната
територијална, етничка застапеност, како и критериумот на рамноправна родова
застапеност поставен како еден од критериумите за избор.
На вонредните седници не се разгледуваат други точки освен оние кои се наведени во
дневниот ред.
Член 22
Управниот Одбор го подготвува дневниот ред за годишното собрание и го испраќа до
членовите најдоцна 2 недели пред одржување на седницата, заедно со сите материјали
потребни за седницата.
VI.

УПРАВЕН ОДБОР
Член 23

Управниот одбор на ЗРурална Коалиција – Куманово е орган на Собранието, во кој секој
член има еднакви права, обврски и одговорности за работењето и развојот на Коалицијата
во согласност со Статутот и ги извршува дејностите на организацијата и сите одлуки
донесени собранието на организацијата.
Член 24
Членовите на Управниот одбор се бираат од членовите - претставници на
здруженија/партнери на Коалицијата.
Управниот Одбор се состои од 5 членови.
Во случај некој од основачите да не е во можност да ја извршува својата функција, или
доброволно да истапи, тогаш член на Управниот одбор ќе биде лице кое ќе го избере
Собранието на Коалицијата.
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Член 25
Претседателот на Управниот одбор се бира од постојаните членови на Управниот одбор и
има мандат од две години, со право на реизбор и во исто време е и Претседавач со
Собранието.
Предлог за избор на претседател може да поднесат најмалку двајца членови на Управниот
одбор.
Претседателот на Управниот одбор и заменик-претседател кој го заменува Претседателот
во негово отсуство, по правило се избираат на конститутивната седница на Управниот одбор
или на седница по оставка, разрешување или друга неможност за вршење на функцијата
претседател. На седницата треба да присуствуваат повеќе од половина од членови.
Претседателот на Управниот одбор ги следи и ги анализира состојбите и проблемите во
дејноста, дава прогнози и предвидувања за идни услови, проблеми и можности, комуницира
и соработува со други организации.
Претседателот има функција која подразбира претставување на организацијата во блиска
соработка со Извршниот директор пред трети лица на официјални настани, пресконференции итн., е полноправен член на Собранието и на Управниот одбор и е одговорен
за спроведувањето на Статутот, одлуките, ставовите и политиките на Собранието и
Управниот одбор.
Претседателот врши и други работи во негова/нејзина надлежност во согласност со Законот,
Статутот и општите акти.
Претседателот може да биде разрешен на истиот начин на кој бил и избран.
Член 26
Управниот одбор одржува редовни седници на секои 3 месеци.
Редовните седници на Управниот одбор ги свикува и со нив раководи Претседателот на
Управниот одбор на Коалицијата или во негово отсуство заменик-претседателот.
Предлог за свикување на вонредна седница може да дадат минимум 3 члена на Управниот
одбор и Извршниот директор.
Претседателот е должен да свика седница во рок од пет дена од денот кога е поднесено
барањето.
Свикувањето се врши со покана со време, место и предлог дневен ред на седницата.
Управниот одбор може да работи и полноважно да одлучува доколку повеќе од половина
членови на Управниот одбор се присутни на седницата.
Управниот одбор работи и донесува одлуки според Правилник за работа.
На седниците на Управниот одбор може да присуствува и член од Советот и/или
Надзорниот одбор, Стручната служба, како и секој раководител на проект, но нема право на
одлучување.
Управниот одбор своите одлуки ги носи со мнозинство гласови.
За работата на седниците се води записник кој се усвојува на следната седница на одборот.
Член 27
Во надлежност на Управниот одбор е следното:
 Ги спроведува статутарните и програмските задачи, како и одлуките и заклучоците на
Собранието;
 Донесува и реализира годишна програма за работа;
 Предлага измени и дополнување на Статутот;
 Управува со средствата на организацијата;
 Донесува соодветни правилници, прифаќа спогодби и склучува договори;
 Свикува седници на Собранието и припрема материјали;
 Донесува одлуки за формирање на постојни комисии, и ја насочува нивната работа;
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Организира и активно учествува во организирањето на разни акции и манифестации;
Донесува одлуки за набавка и оттуѓување на основните средства;
Дава согласност на Правилникот за организација на работите и работните задачи
Донесува Одлуки по приговори и жалби;
Извршува и спроведува Одлуки и препораки донесени на Собранието;
Врши и други работи кои произлегуваат од потребите на Статутот на Коалицијата и
од Законот;
Донесува и извршува програма за меѓународна соработка и донесува одлуки за
инкорпорација на соработката со разни организации од странство.
VII. НАДЗОРЕН ОДБОР
Член 28

Надзорниот одбор има 3 члена кои се бираат на Генералното Собрание.
Членовите на Надзорниот одбор имаат мандат од 2 години.
Претседател на Надзорен одбор се бира од избраните членови на Надзорен одбор.
Улогата на Надзорниот одбор е да ја контролира легалноста на работата и финансиското
работење на Коалицијата, и за тоа поднсува Годишен извештај пред генералното Собрание.
Работата на Надзорниот одбор подетално се регулира со Правилник за работата и
обрвските на Надзорниот одбор.
VIII.

СОВЕТ

Член 29
Советот на Рурална Коалиција – Куманово, е експертски орган на Коалицијата, во кој покрај
членовите на коалицијата, може да учествуваат и универзитетски професори, меѓународни
експерти, претставници од сродни домашни и странски организации, и други претставници
од граѓанскиот и бизнис секторот во Република Македонија.
Член 30
Целта на Советот е да дава стратешки насоки за развој на програми и активности, кои ќе
придонесат да се реализираат целите на организацијата (Член 4 и Член 5)
Влијанието и експеризата на Советот на коалицијата ќе се искористат и за застапување на
интересите на членството и влијание врз политиките на државните институции, локалната
самоуправа, како и во претстојниот процес на Евро-атланска интеграција на Република
Македонија.

Член 31
Бројот на членови во советот не е постојан, туку се менува зависно од потебите и
актуелните состојби.
Во работата на Советот учествуваат најмалку 3 избрани претставници од членовите на
Собранието на Коалицијата, Претседателот на Управниот одбор, Проектните менаџери на
проектните тимови избрани од УО, и најмалку 1 претставник од високите образовни
институции во државата.
Член 32
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Ангажманот на членовите во Советот е волонтерски, освен ако не се ангажирани на некој од
проектите кои ги реализира Коалицијата.
IX.

ИЗВРШЕН ДИРЕКТОР И СТРУЧНА СЛУЖБА
Член 33

Извршниот директор е законски застапник на Рурална Коалиција – Куманово. Тој/таа е
одговорен/а за законитоста во работењето на организацијата, за правилна примена на
Статутот и на општите акти, како и за административното и деловно работење на
организацијата, вклучувајќи го тука и проектниот менаџмент.

Член 34
Извршниот директор го избира Собранието со просто мнозинство по предлог на
Претседателот на коалицијата. Извршниот директор има мандат од 4 години со право на
повторен реизбор.
Извршниот директор е одговорен пред Собранието.
Член 35
Извршниот директор е главен менаџер на работата и дејствувањето на организацијата. Тој
учествува во работата на Собранието и на Управниот одбор без право на глас. Извршниот
директор го води и го раководи работниот процес во Стручната служба, ја планира, ја
организира и ја спроведува нејзината работа.
Извршниот директор е потписник на сметката на Рурална Коалиција – Куманово.
Правата и обврските, како и описот на работните задачи на Извршниот директор се
утврдуваат со менаџерски договор што ќе се подготви од Управниот одбор и што извршниот
директор ќе го склучи со Управниот одбор.








Извршниот директор, пред сè и особено:
Ги следи и ги анализира состојбите и проблемите во дејноста на Рурална Коалиција;
Комуницира и соработува со други сродни домашни и меѓународни организации и
институции;
Се грижи за стратегиското планирање во Рурална Коалиција и пред Управниот одбор
предлага периодични и годишни програми и планови за работа и финансиски планови;
Одговорен е за извршување на програмата и на планот за работа, како и на
финансискиот план;
Поднесува периодични и годишни извештаи за работа и финансиски извештај до
Собранието, преку Управниот одбор;
Ги подготвува актите за организација и работа на Стручната служба и ги
воспоставува и ги оценува показателите за работните достигнувања на Стручната служба;
Врши и други работи во негова надлежност доверени од Управниот одбор и од
Собранието на Рурална Коалиција, согласно со Законот, Статутот и со општите акти на
организацијата.
Член 36
Стручната служба се уредува со акти што ги донесува Управниот одбор на предлог на
Извршниот директор.
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Делокругот на работата на Стручната служба е да ги врши стручните, организационите и
административните работи на организацијата, ги сервисира органите на Рурална Коалиција
и ги администрира политиката и програмите одобрени од организацијата.
Стручната служба:
Ги следи и ги анализира професионалните и општествените трендови од областа на
работата на Рурална Коалиција;
Ги подготвува седниците на Собранието и на Управниот одбор на Рурална
Коалиција;
Го ажурира редовно, а најмалку еднаш годишно, Регистарот на членство на РК;
Ги раководи и ги координира планираните активности на Рурална Коалиција,
утврдени со годишниот и со финансискиот план за работа;
Ги подготвува среднорочните и годишниот план за работа и финансискиот план;
Раководи со финансиските средства за обезбедување максимална повратност,
мобилизира нови фондови, преговара и му предлага на УО склучување договори со
донатори и со други финансиери;
Врши канцелариски работи, води преписки, ја води и ја чува архивата и води
сметководство;
Поднесува извештаи за работа и финансиски извештаи;
Подготвува документација и се грижи за спроведување на програмските активности,
врши нивна анализа и оценка;
Ангажира стручна помош надвор од Рурална Коалиција за потребите на Рурална
Коалиција;
Одржува односи со јавноста.

X.

ОСТВАРУВАЊЕ НА ЈАВНОСТ И ОТЧЕТНОСТ ВО РАБОТАТА
Член 37

Работата на Рурална Коалиција - Куманово е јавна и транспарентна, и известувањето за
работата ќе го врши во рок и согласно законските прописи.

Член 38
Органите на Рурална Коалиција - Куманово се обврзуваат да обезбедат систем на
информирање на јавноста.
Сите акти ќе се објавуваат на веб страната на задружението и/или на друг пригоден начин.

Член 39
Коалицијата на својата веб страна и/или на друг соодветен начин, најдоцна до 30 април за
претходната година ќе објавува:
 Годишниот извештај за своето работење, и
 Годишен финансиски извештај.
Член 40
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Рурална Коалиција - Куманово може да издава периодични публикации заради остварување
на целите и задачите на организацијата.
Според потребите, периодичните публикации може да се издаваат и на јазиците на другите
етнички заедници од земјата и/или во случај за меѓународна употреба на англиски или на
друг соодветен јазик.
Документацијата, писмата и информациите што ги примаат членовите се доставуваат на
македонски јазик.

XI.

НАЧИН НА СТЕКНУВАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СО СРЕДСТВА
Член 41

Рурална Коалиција - Куманово средствата за финансирање ги стекнува од:
 Членарина,
 Доброволни прилози,
 Донации,
 Подароци (во пари, добра, имотни права),
 Спонзорства,
 Грантови,
 Буџет на Локалната самоуправа или од Владата на Република Македонија,
 Провизии од органи, организации, заедници и од други услуги,
 Од трговски друштва,
 И од други услуги (имотни права и сл).
Член 42
Финансиските средства на коалицијата се користат за остварување на целите на
организацијата, определени со статутот и програмата.
Член 43
Членовите и органите на Рурална Коалиција - Куманово, управуваат и работат со внимание,
и во согласност со начелата за добро управување, во интерес на организацијата, а над
личните интереси, односно во интерес на остварување на целите, во согласност со законот
и статутот.

Член 44
Средствата на Рурална Коалиција - Куманово не можат да се исплаќаат на членовите,
основачите, членовите на органите, застапниците, вработените или со нив поврзани лица
освен во случаи кога член на организацијата е корисник на услугите и/или извршител
проектни активности на организацијата, во согласност со целите определени со статутот и
програмата на организацијата.

Член 45
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Работата во органите на Рурална Коалиција - Куманово е доброволна, а членовите на
органите можат да примаат надоместок на патни и дневни трошоци, како и надоместок за
вршење на работи во органите на организацијата во согласност со закон.
Член 46
Ангажираните проектни менаџери и тимови имаат право на плата и надоместоци во
согласност со закон и договор.
Член 47
За користењето и располагањето со средствата одлучуваат органите на Рурална Коалиција
- Куманово, согласно надлежностите утврдени со овој Статут, кои преземаат мерки за
економско целисходно користење на средствата и за спречување и отстранување на
незаконитостите.
Член 48
Рурална коалиција - Куманово донесува годишен финансиски план за приходите и
расходите на организациjата.
XII.

НАЧИН НА ОДЛУЧУВАЊЕ ЗА СТАТУСНИ ПРОМЕНИ
Член 49

Генералното Собрание го донесува Статутот со двотретинско мнозинство на присутните
делегати.
Предлог за измени и дополнувања на Статутот во делот на целите на организацијата можат
да поднесат најмалку една петина од делегатите на Генералното Собрание или Управниот
Одбор .
Предлогот го разгледува Управниот Одбор и заедно со своето мислење, го доставува до
сите делегати на Генералното Собрание најдоцна 14 дена пред одржувањето на седницата
на Генералното Собрание.
Собранието го донесува Статутот со мнозинство од присутните членови.
Член 50
Општите акти на Рурална Коалиција - Куманово ги потпишува Извршниот директор или лице
овластено од Управниот Одбор

XIII.

ПРЕСТАНОК НА РАБОТАТА НА ОРГАНИЗАЦИJАТА
Член 51

Рурална Коалиција - Куманово ќе престане со работа ако:
 За тоа одлучат членовите на Коалицијата;
 Ако бројот на членовите се намали под бројот определен за основање;
 Ако настапат причини утврдени во член 52 од Законот за здруженија на граѓани.
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Одлука за престанок на Коалицијата донесува Собранието со двотретинско мнозинство.

Член 52
По престанокот на работата на Коалицијата, имотот и другите права и приходи што
остануваат по намирувањето на обврските се распределува на организации од сроден
карактер.

XIV.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 53

Право на автентично толкување на одредбите на овој Статут има Собранието на Рурална
Коалиција - Куманово, а помеѓу две собранија, Управниот одбор на Коалицијата.
Член 54
Овој Статут влегува во сила со денот на неговото донесување, а со тоа престанува да важи
претходниот Статут на Рурална Коалиција - Куманово.

Овластен законски застапник на
Рурална Коалиција – Куманово
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