
Врз основа на законот за здруженија и фондации (Сл. весник на Р.М. 52/10) и законот 
за  спорт  (сл.весник  на  Р.М  бр29/02,  66/04  и  81/08),  Собранието  на  здружението 
Спелеолошки  клуб  ЗЛАТОВРВ –  Прилеп одржано на ден 28.02.2011  година  го донесе 
следниот:   

 
С Т А Т У Т  

на здружението СПЕЛЕОЛОШКИ КЛУБ ЗЛАТОВРВ ‐ Прилеп 
 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 

Здружението  СПЕЛЕОЛОШКИ  КЛУБ  ЗЛАТОВРВ  ‐  Прилеп  (во  понатамошниот  текст 

здружение СК ЗЛАТОВРВ ‐ Прилеп) е здружение на граѓани, формирано со слободно 
здружување  на  граѓаните,  заради  остварување  и  усогласување  на  своите  заеднички 
цели и интереси и заради вршење дејност и активност во спелеологија. 

 
Член 2 

Граѓаните се здружуваат во здружението СК ЗЛАТОВРВ ‐ Прилеп заради остварување на 
поширок општествен интерес  преку што се задоволуваат потребите од стручна и друга 
помош. 

 
Член 3 

Член на здружението СК ЗЛАТОВРВ ‐ Прилеп  може да биде секој полнолетен граѓанин‐
државјанин  на Република Македонија,  кој  доброволно  ќе пристапи  кон  здружението 
СК ЗЛАТОВРВ ‐ Прилеп  со давање писмена изјава. За малолетните членови е потребна  
писмена изјава од родителите  заверена на нотар.  Зачленувањето  во  здружението СК 
ЗЛАТОВРВ  ‐  Прилеп    е  со  пополнување  пристапница  и  со  издавање  членска  книшка, 
која при исклучување или престанок на членувањето задолжително се враќа. 
здружението СК ЗЛАТОВРВ  ‐ Прилеп    за  своите членови  води регистар на  членството 
кое се ажурира еднаш годишно.  

 
Член 4 

Членот има право да биде биран во органите на здружението СК ЗЛАТОВРВ ‐ Прилеп да 
учествува  во  работата  и  да  придонесува  во  развојот  и  популаризицијата  на  клубот  и 
спелеологијата воопшто. 

 
Член 5 

Здружението СК ЗЛАТОВРВ  ‐ Прилеп   не може да врши политички активности или да 
користи имот и средства за остварување цели на политички партии. 

 
Член 6 

Здружението  СК  ЗЛАТОВРВ  ‐  Прилеп    е  член  на  Спелеолошката  Федерација  на 
Македонија и Федерацијата на Планинарските Спортови на Македонија. 

 
Член 7 

Здружението  СК  ЗЛАТОВРВ  ‐  Прилеп    може  да  основа  друштва  со  ограничена 
одговорност и Акционерско друштво  за остварување на  средства  за финансирање на 
своите активности утврдени со Статутот. 
 

Член 8 
Обврски на членовите во здружението СК ЗЛАТОВРВ ‐ Прилеп  се: 



- Редовно да ја плаќаат членарината. 
- Да присуствуваат на состаноците. 
- Да земат конкретно учество во спроведување на програмата и активностите на 

здружението СК ЗЛАТОВРВ ‐ Прилеп . 
 

Член 9 
Здружението СК ЗЛАТОВРВ ‐ Прилеп има својство на правно лице со права и обврски да 
своите  цели,  задачи  и  дејности  ги  остварува  во  согласност  со  односите  уредени  со 
Уставот на Република Македонија, овој Статут и Статутот на Спелеолошката Федерација 
на  Македонија,  како  и  со  други  законски  норми  кои  регулираат  материја  од  оваа 
област.  
 

Член 10 
Здружението  СК  ЗЛАТОВРВ  ‐  Прилеп    го  преставува  и  застапува  претседателот  и 
секретарот на здружението СК ЗЛАТОВРВ ‐ Прилеп .  
 

Член 11 
Називот на здружението на граѓаните е СПЕЛЕОЛОШКИ КЛУБ ЗЛАТОВРВ ‐ Прилеп.  
 

Член 12 
Седиштето на здружението СК ЗЛАТОВРВ ‐ Прилеп е Бизнис Центар локал 35 Прилеп 
 

Член 13 
Здружението СК ЗЛАТОВРВ ‐ Прилеп е правно лице. 
Здружението СК ЗЛАТОВРВ ‐ Прилеп има свој печат и штембил. 
Печатот  е  тркалезен  и  го  содржи  името  на  здружението  СК  ЗЛАТОВРВ  ‐  Прилеп, 
контурите на врвот ЗЛАТОВРВ, контури од сталагмити и сталактити и лилјаци.  
Штембилот  е  правоаголен на  чија  горна  страна  односно прв  ред  е  отпечатен  текстот 
здружението  СК  ЗЛАТОВРВ  ‐  Прилеп,  втор  ред  бр______________,  трет  ред  датум 
___________, година______________ и најдолу Прилеп. 
 

Член 14 
Работата  на  здружението  СК  ЗЛАТОВРВ  ‐  Прилеп  е  јавна.  Јавноста  во  работење  се 
обезбедува  со  редовно  известување  на  членовите  на  здружението  СК  ЗЛАТОВРВ  ‐ 
Прилеп на граѓаните од Прилеп за сите облици на работење, со увид во спроведување 
на  програмски  задачи,  со  поднесување  извештај  за  работа  на  органите  и  телата  на 
здружението СК ЗЛАТОВРВ ‐ Прилеп за матерјалното‐финансиско работење и друго.  
За информирање на членовите и пошироката јавност се користи јавниот печат, радиото 
и телевизијата. 
 

ЦЕЛИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО СК ЗЛАТОВРВ И НАЧИН НА НИВНО ОСТВАРУВАЊЕ 
 

Член 15 
Граѓаните се здружуваат во здружението СК ЗЛАТОВРВ ‐ Прилеп заради остварување на 
поширок заеднички интерес, а како посебни цели се: 
 

- Да  ги  истражува  спелеолошките  објекти  (пештери  и  пропасти)  и  карстот 
воопшто. 

- Да ги заштитува спелеолошките објекти и карстот во Република Македонија. 
- Да  ги  обучува  членовите  со  техниките  за  совладување  на  спелеолошките 

објекти. 



- Да  ги  обучува  членовите  со  техните  за  спасување  во  спелеолошки  објект  и 
спасување во планина. 

- Преку курсеви и школи оспособува кадри за: 
 Спелеолог приправник 
 Спелеолог 
 Спелеолог инструктор 
 Спелеолог водич 

- Да    ја  популаризира  спелеологијата  и  да  го  подобри  јавното  мислење  за 
пештерите,  за  нивната  осетливост  на  уништување,  нивното  значење  и 
потребата од нивна заштита 

- Да  ги  документира  спелеолошките  објекти  преку  изработка  на  интерен 
спелеолошки катастар. 

- Да обезбеди потребна опрема за совладување, истражување и документирање 
на спелеолошките објекти. 

- Да учествува во активностите на Спелеолошката Федерација на Македонија со 
цел  унапредување  и  популаризација  на  спелеологијата  во  Македонија  и 
истражување и заштита на пештерите во Македонија. 

- Да  го  негува  спортскиот  дух  и  истражувачкиот  карактер,  како  составни  и 
неразделни делови на спелеологијата, која претставува посебен спој на науката 
и спортот. 

- Да  соработува  со  други  спелеолошки  организации  во  Македонија  како  и  од 
странство,  со  цел  истражување,  документирање  и  заштита  на  спелеолошките 
објекти и карстот во Македонија. 

- Да придонесе кон подобро разбирање на карстот и пештерите во Македонија 
од јавноста и државата, како и за значењето на пештерите од спортски и научен 
аспект. 

 
 

Член 16 
За остварување на своите цели Клубот: 

- Организира  курсеви,  семинари,  собири,  тренинзи,  натпревари  во  техники  на 
совладување  спелеолошки  објекти  (надвор  од  пештерите)  и  други  форми  на 
спелеолошка дејност за своите членови и граѓаните; 

- Истражува  нови  спелеолошки  објекти,  како  и  нови  делови  на  веќе  откриени 
спелеолошки објекти; 

- Врши документирање на спелеолошките објекти 
- Ја  усовршува  техниката  на  совладување,  истражување  и  документирање  на 

спелеолошки објекти; 
- Организира спелеолошки експедиции и учествува на спелеолошки експедиции 

во Р.Македонија и во странство. 
- Преку курсеви и школи оспособува кадри за: 

•  Спелеолог‐приправник 

•  Спелеолог 

•  Спелеолог‐инструктор 
- Ги  користи  сите  современи  средства  за  информирање,  со  цел  за 

популаризација на природните  убавини,  значењето и потребите од  заштитата 
на пештерите и карстот; 

- Соработува  со општествени органи и организации, центарот за управување со 
кризи,  дирекцијата  за  заштита  и  спасување,  АРМ  и  други,  на  задачите  од 
заедничките интереси; 

- Соработува со научни и стручни институции и организации; 



- Во соработка со општествени органи и организации се грижи за обезбедување 
на матерјални средства за унапредување на спелеологијата; 

- Организира акции за чистење на пештерите и карстот; 
- Врши  заштита  на  пештерите  преку  поставување  на  врати  на  пештерите  и 

контролирана посета, во согласност со законските мерки. 
- Објавува публикација во која ќе се прикажуваат резултатите од истражувањата, 

новости  од  спелеологијата  во  Македонија  и  светот,  новости  од  областа  на 
техниките на совладување на спелеолошки објекти, како и новости од областа 
на научното истражување на пештерите и карстот. 

- Објавува  останати  научни,  научно‐популарни  и  популарни  публикации  за 
карстот и пештерите 

- Соработува  со  државни  органи,  здруженија  и  други  институции  заради 
остварување на своите цели. 

 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО СК ЗЛАТОВРВ ‐ Прилеп 

 
Член 17 

Здружението СК ЗЛАТОВРВ ‐ Прилеп остварува средства од: 
- Членарина; 
- Донации; 
- Буџет на Република Македонија; 
- Од трговски друштва 
- Од други услуги. 
 

Член 18 
Користење  и  располагање  со  средствата  на  здружението  СК  ЗЛАТОВРВ  –  Прилеп 
добиени по основите од предходниот член се врши на начин утврден со овој Статут и 
останатите законски норми. 
 

Член 19 
За  користење  и  располагање  со  средства  одлучуваат  органите  на  здружението  СК 
ЗЛАТОВРВ  ‐ Прилеп согласно надлежностите  утврдени со овој Статут,  кои превземаат 
мерки  за  економско  целесообразно  користење  на  средствата  и  за  спречување  и 
остранување на незаконитостите. 
 

Член 20 
Здружението СК ЗЛАТОВРВ ‐ Прилеп  донесува годишен финансов план за приходите и 
расходите.  
Финансискиот план ги содржи приходите кои се стекнуваат по член 17 од статутот, како 
и  расходите  за  општествена  активност,  за  матерјални  трошоци  за  работа  на 
здружението  СК  ЗЛАТОВРВ  ‐  Прилеп  и  други  расходи  поврзани  со  работата  на 
здружението. 
 

УПРАВУВАЊЕ СО ЗДРУЖЕНИЕТО СК ЗЛАТОВРВ ‐ Прилеп 
 

Член 21 
Со  здружението  СК  ЗЛАТОВРВ  ‐  Прилеп  управува  членството    непосредно  или  преку 
своите преставници во органите. 
 
Права и должности на членовите се: 
- Да избира и да биде биран во органите на здружението СК ЗЛАТОВРВ ‐ Прилеп; 



- Да предлага решавање на правата од заедничкиот интерес; 
- Да  работи  на  развивање  и  унапредување  на  активности  кои  произлегуваат  од 

Статутот, програмските цели и задачите и од усвоените одлуки и заклучоци; 
- Да ги спроведува во целост одредбите од Статутот и програмските активности; 
- Да ги застапува инетересите и ставовите на здружението СК ЗЛАТОВРВ ‐ Прилеп 
- Да бара и дава стручна и друга помош од областа на спелеологијата; 
 

ОРГАНИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО СК ЗЛАТОВРВ ‐ Прилеп 
 

Член 22 
Органи на здружението СК ЗЛАТОВРВ ‐ Прилеп се: 

1. Собрание; 
2. Извршен одбор; 
3. Надзорен одбор; 

 
Член 23 

Собранието на здружението СК ЗЛАТОВРВ ‐ Прилеп како највисок орган е составено од 
сите членови кои доброволно пристапиле во овој клуб, потпишале пристапница и кои 
ќе  се  ангажираат  во  остварување  на  целите  и  задачите  на  ова  друштво,  како  и  ќе 
работат во рамките на овој статут, законите и уставот на државата.  
Собранието се состанува по потреба, а најмалку еднаш годишно.  
 

Член 24 
Седници на собрание свикува претседател на Собранието. 
Седница на собрание се свикува и по предлог на извршниот одбор на здружението СК 
ЗЛАТОВРВ ‐ Прилеп или 1/3 од вкупниот број членови на собранието. 
  
Ако претседателот на собранието во рок од 14 дена од денот на дадениот предлог не 
свика седница, седницата ја свикува извршниот одбор или иницијатори. 
Седницата на собрание за работа на извршниот одбор може да се свика и по предлог 
на надзорната комисија.  
Начинот  на  свикување  на  седница  на  Собранието  на  здружението  СК  ЗЛАТОВРВ  ‐ 
Прилеп се определува со Деловник за работа на Собранието.  
 

Член 25 
Собранието на здружението СК ЗЛАТОВРВ ‐ Прилеп од редовите на своите преставници 
(членови)  на  редовните  или  вонредните  собранија  избира  извршен  одбор  кој  е 
извршен орган на Собрание. 

 
Член 26 

Собранието  полноважно  одлучува  ако  се  присутни  повеќе  од  една  половина  од 
вкупниот број преставници (или членови). 
Собранието  по  правило  одлуките  ги  донесува  со  мнозинство  гласови  од  присутните 
преставници или членови. 
Во надлежност на Собранието се следното: 
- Го  донесува  Статутот  на  здружението  СК  ЗЛАТОВРВ  ‐  Прилеп  и  врши  измени  и 

дополнувања на истиот; 
- Избира и разрешува членови на Извршниот одбор; 
- Усвојува  програмска  агенда  за  работа  на  здружението  СК  ЗЛАТОВРВ  ‐  Прилеп  за 

период од 4 години, распоредено во годишни програми; 



- Го  разгледува  и  усвојува  извештајот  за  работа  на  Извршниот  одбор  помеѓу  две 
собранија; 

- Ја следи матерјално‐финансиската состојба на здружението СК ЗЛАТОВРВ ‐ Прилеп 
помеѓу две собранија; 

- Донесува  финансиски  план  и  усвојува  завршна  сметка  на  здружението  СК 
ЗЛАТОВРВ ‐ Прилеп 

- Расправа  за  постигнати  резултати  од  развојот  на  здружението  СК  ЗЛАТОВРВ  ‐ 
Прилеп  и дава насоки за натамошен развој на здружението СК ЗЛАТОВРВ ‐ Прилеп 

- Донесува  одлуки,  заклучоци,  препораки  за  решавање  на  прашања  од  интерес  на 
здружението СК ЗЛАТОВРВ ‐ Прилеп ; 

- Одлучува за основање на трговски друштва; 
- Врши други работи кои произлегуваат од Статутот и законите. 
 

Член 27 
Извршниот одбор е извршен орган на Собранието во кој секој член има еднакви права, 
обврски и одговорност за работење и развој на здружението СК ЗЛАТОВРВ ‐ Прилеп во 
согласност со Статутот.  
 

Член 28 
Извршниот одбор на здружението СК ЗЛАТОВРВ ‐ Прилеп  брои 3 члена. 
Мандатот  на  членовите  на  извршниот  одбор  трае 4  години,  со можност  за  повторен 
избор. 
Претседател  на  извршниот  одбор  истовремено  е  и  претседател  на  Собранието  и 
претседател  на  здружението  СК  ЗЛАТОВРВ  ‐  Прилеп  и  тој  го  преставува  и  застапува 
здружението СК ЗЛАТОВРВ ‐ Прилеп. 

 
Член 29 

Во надлежност на извршниот одбор е следното: 
- Ги споредува статутарните и програмски задачи, како и одлуките и заклучоците 

на Собранието; 
- Донесува и реализира годишна програма за работа; 
- Предлага измени и дополнувања на Статутот; 
- Донесува соодветни правилници, прифаќа спогодби и склучува договори; 
- Свикува седници на собрание и припрема материјали; 
- Именува и разрешува секретар; 
- Донесува  одлуки  за  формирање  на  постојни  и  повремени  комисии  и  ја 

насочува нивната работа; 
- Организира  и  активно  учествува  во  организирање  на  разните  акции  и 

манифестации; 
- Донесува одлуки за награди, пофалници и признанија; 
- Донесува одлуки за набавка и откупување на основните средства; 
- Дава  согласност  на  Правилникот  за  организација  на  работите  и  работните 

задачи на стручната служба; 
- Донесува одлуки по приговор и жалби; 
- Врши и други работи кои произлегуваат од потребите на Статутот; 

 
Член 30 

Извршниот одбор за својата работа е одговорен пред Собрание; 
Извршниот  одбор  се  состанува  и  одржува  седница  по  потреба.  Седницата  на 
Извршниот одбор ја свикува Претседателот.  
Предлог за свикување на Извршниот одбор може да поднесе: 



- Една половина од извршниот одбор; 
- Една третина од преставниците на Собранието; 
- По предлог на Надзорна комисија и секретарот на здружението СК ЗЛАТОВРВ ‐ 

Прилеп . 
Седницата  на  Извршниот  одбор  може  да  се  одрже  доколку  се  присутни  повеќе  од 
половината членови на извршниот одбор, а одлуките се донесуваат со мнозинство на 
гласови од пристутните членови.  
Со седницата раководи и претседава Претседателот, а во негово отсуство член кој ќе го 
избере Извршниот одбор.  
Начинот на свикување на седницата и другите прашања од работењето на Извршниот 
одбор се уредуваат со Деловник за работа.  

 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

 
Член 31 

Здружението  СК  ЗЛАТОВРВ  ‐  Прилеп    пред  трети  лица  го  застапува  и  претставува 
Претседателот.  
Претседателот се бира за период од 4 години со право на повторен избор.  
Ги свикува и раководи со седниците на Собранието и Извршниот одбор.  
Потписник е на нормативните акти и други документи кои се донесуваат во клубот.  
Потписник  е  на  жиро  сметката  со  секретарот  и  се  грижи  за  реализација  на 
финансиските планови, спортските планови, спроведување на одлуките и заклучоците 
на собранието.  
Врши и други работи утврдени со овој Статут и други Општи акти на здружението СК 
ЗЛАТОВРВ ‐ Прилеп.  
За своето работење Претседателот е одговорен пред Собранието и Извршниот одбор.  
Во  случај  на  спреченост  на  Претседателот,  должностите  на  овој  член  ги  превзема 
Секретарот.  
 

НАДЗОРЕН ОДБОР 
 

Член 32 
Заради  извршување  на  статураните  и  програмски  задачи  и  одлуки  на  Собранието  и 
Извршниот одбор, Собранието формира Надзорен одбор и други работни тела.  
Надзорниот  одбор  е  составен  од  3  члена  кои  ги  избира  Собранието  со  мандат  од  4 
години. 
Членовите на Надзорниот одбор не можат да бидат членови на други органи и тела во 
здружението СК ЗЛАТОВРВ ‐ Прилеп.  
Надзорниот  одбор  врши  контрола  над  спроведување  на  одредбите  на  овој  Статут  и 
контрола  за  наменско  располагање  со  средствата  и  приходите  на  здружението  СК 
ЗЛАТОВРВ ‐ Прилеп.  
Своите  наоди  и  одлуки Надзорниот  одбор  ги  доставува  до  Собранието  и  Извршниот 
одбор.  
 

СЕКРЕТАР 
 

Член 33 
Права, обврски и надлежности на секретарот: 

- Секретарот на стручната служба раководи со работата на стручната служба; 
- Секретарот  е  наредбодател  и  потписник  на  сметката  на  здружението  СК 

ЗЛАТОВРВ ‐ Прилеп 



- Секретарот е одговорен за извршување на Финансискиот план и Програмата за 
работа; 

- Се грижи за благовремено извршување на одлуките и заклучоците донесени од 
Собранието и Извршнот одбор; 

- Во  правниот  промет  презема  мерки  и  дејствува  во  име  и  за  сметка  на 
здружението СК ЗЛАТОВРВ ‐ Прилеп; 

- Се грижи за правилна примена на Законските прописи од областа на дејностите 
што ги врши; 

- Случува договор,  спогодба во име и за сметка на здружението СК ЗЛАТОВРВ ‐ 
Прилеп ; 

 
ПРЕСТАНОК НА ЗДРУЖЕНИЕТО СК ЗЛАТОВРВ ‐ Прилеп 

 
Член 34 

Здружението  СК  ЗЛАТОВРВ  ‐  Прилеп  ќе  престане  со  работа  кога  за  тоа  ќе  одлучат 
членовите. 

- Ако бројот на членовите се намали под бројот определен за основање; 
Ако настанат причини утврдени во член 63 од Законот  за здруженија и фондации (Сл. 
Весник на Р. Македонија бр.52/10) 
Одлука  за престанок на  здружението СК ЗЛАТОВРВ  ‐ Прилеп донесува Собранието со 
двотретинско мнозинство.  
 

Член 35 
По престанок на работа на здружението СК ЗЛАТОВРВ ‐ Прилеп имотот и другите права 
и приходи што остануваат по намирување на обврските,  преминуваат  во  сопственост 
на членовите на клубот. 
 

ПРЕОДНИ И ЗАВШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 36 
Право  на  толкување  на  одредби  на  овој  Статут  има  Собранието  на  здружението  СК 
ЗЛАТОВРВ ‐ Прилеп а помеѓу две собранија, Извршниот одбор. 
 
 

Член 37 
Измени  и  дополнувања  на  овој  Статут  се  вршат  по  иста  постапка  како  и  за  негово 
донесување. 
 

Член 38 
Овој Статут стапува на сила со денот на донесувањето 

 
 
 
 
 
             

Прилеп  28.02.2011 год.        Претседател на  здружението 
СПЕЛЕОЛОШКИ КЛУБ ЗЛАТОВРВ ‐ 

Прилеп 
___________________ 

Темовски Марјан 


