
Врз основа на член 18, 23 и 104 од Законот за здруженија и фондации (Службен 
весник на РМ, бр. 52 од 16.04.2010 година) и член 24 од Статутот на Здружението 
на агроекономистите на Република Северна Македонија - ЗАЕМ, Собранието на 
Здружението на агроекономистите на Република Северна Македонија-ЗАЕМ, на 
седницата одржана на 4.12.2020 година донесе 
 
 
 

СТАТУТ 
 

НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА АГРОЕКОНОМИСТИТЕ НА 
РЕПУБЛИКА  СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – ЗАЕМ 

 
 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
 

Здружението на агроекономистите на Република Северна Македонија - 
ЗАЕМ е здружение на граѓани - агроекономисти, формирано со слободно 
здружување на граѓаните, заради остварување и усогласување на своите 
професионални, научни и социјални интереси и заради вршење на дејности и 
активности со цел обединување и организирање на своите членови во врска со 
проблемите на економиката во агрокомплексот. 

 
Член 2 

 
 Граѓаните се здружуваат во Здружението на агроекономисти на Република 
Северна Македонија заради остварување на поширок општествен интерес преку 
што се задоволуваат потребите од стручна и друга помош на агроекономистите во 
Република Северна Македонија по прашањата на економиката, организацијата, 
менаџментот, маркетингот и други проблеми на земјоделството, прехранбената и 
тутунската индустрија. 
 

Член 3 
 
 Член во здружението на агроекономистите на Република Северна 
Македонија, може да биде секој полнолетен граѓанин - државјанин на Република 
Северна Македонија, или странец, со агроекономско образование или практика, 
кој доброволно ќе пристапи кон Здружението со давање на писмена изјава. 
 
 Зачленувањето во Здружението се врши со пристапница, односно со 
издавање на членска книшка, која при исклучување или престанок на 
членувањето во Здружението, задолжително се враќа. 



 Здружението на агроекономистите за своите членови води регистар на 
членството, кој се ажурира еднаш на две години. 
 
 Покрај редовните членови, Здружението може да има и почесни и 
придружни членови. 
 
 Придружните членови ги прогласува Собранието на предлог на Извршниот 
одбор. 
 
 Почесните членови се поединци кои имаат особени заслуги за развој на 
агроекономската наука и струка, како и за Здружението на агроекономистите на 
Република Северна Македонија – ЗАЕМ. 
 
 Придружни членови се стручњаци агроекономисти од други земји, кои се 
заинтересирани за трајно учество во работата на здружението. 
 

Престанок и исклучување од членување во Здружението се врши или по 
сопствена волја на членот или во случај на грубо кршење на одредбите од овој 
Статут со предлог на Извршниот одбор или претседателот. Предлогот се 
поднесува до Собранието, а одлуката е важечка ако за неа гласале повеќе од 
половината присутни членови на седницата на Собранието. 

 
Член 4 

 
 Редовниот член има право да биде избран во органите на Здружението, да 
учествува во работата на Здружението и да придонесува во развојот и 
популарноста на Здружението. 
 
 Член 5 
 

 Обврски на членовите во Здружението се: 
- редовно да ја плаќаат членарината; 
- да присуствуваат на состаноците; 
- да земаат конкретно учество во спроведување на Програмата на 

активностите на Здружението и др. 
 

Член 6 
 
Здружението, како здружение на граѓани - агроекономисти своите цели, 

задачи и дејности ќе ги остварува во согласност со односите уредени со Уставот 
на Република Северна Македонија. Законот за здруженија и фондации, овој 
Статут, како и со други законски норми кои регулираат материја од оваа област. 

 



Член 7 
 
Здружението на агроекономистите на Република Северна Македонија – 

ЗАЕМ, го претставува и застапува претседателот. 
 

Член 8 
 
Називот на Здружението на граѓани е: Здружение на агроекономистите на 

Република Северна Македонија – ЗАЕМ (во натамошниот текст Здружение). 
 

Член 9 
 
Седиштето на Здружението е во Скопје, општина Гази Баба, со адреса на 

„16 Македонска Бригада“ бр. 3. Здружението се организира и делува на 
подрачјето на Република Северна Македонија. 
 

Член 10 
 
Здружението на агроекономистите на Република Северна Македонија е 

правно лице. 
 
Здружението има свој печат и штембил. 
 
Печатот е тркалезен и го содржи името на здружението: ЗДРУЖЕНИЕ НА 

АГРОЕКОНОМИСТИТЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - ЗАЕМ, а во 
средината се наоѓа скратениот назив на Здружението - ЗАЕМ. 

 
Штембилот на Здружението на агроекономистите на Република Северна 

Македонија е правоаголен и на него е испишан следниов текст: 
 

ЗДРУЖЕНИЕ НА АГРОЕКОНОМИСТИТЕ  
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - ЗАЕМ 

Број--------------------- 
-----/------- Година 
 Скопје 

 
Член 11 

 
Работата на Здружението е јавна. 
 
Јавноста во работењето се обезбедува со редовно известување на 

членовите на Здружението за сите облици на работење, со увид во 
спроведувањето на програмските задачи, со поднесување извештај за работа на 
органите и телата на Здружението, за материјално-финансиското работење и 
друго. 



 
 За информирањето на членовите и пошироката јавност се користи веб 
страницата на Здружението, дневниот печат, радиото, телевизијата како и 
билтенот на здружението, годишните извештаи за работа, зборници, прегледи и 
сл. 

Здружението на агроекономистите на Република Северна Македонија - 
ЗАЕМ е непрофитно здружение. 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО И НАЧИН 

НА НИВНОТО ОСТВАРУВАЊЕ 
 

Член 12 
 
Граѓаните се здружени во Здржението заради остварување на поширок 

заеднички интерес, а како посебни цели и задачи се: 
 
Да ги поврзува, обидинува и организира своите членови на проблемите на 

економиката во агрокомплексот и сите подрачја на неговото дејствување, за 
успешен развој и зголемување на ефективноста во агроекономската наука, 
практиката и образованието. 

 
Да остварува соработка со државни и други институции за решавање на 

агроекономските проблеми, и 
 
Да ги заштитува општите професионални, научни и социјални интереси на 

членовите. 
 

Член 13 
 
Здружението ги остварува следниве основни задачи: 
 
Соработува со државните органи, стопански претпријатија и фирми, 

кооперативи, т.е задруги, фармерски стопанства, семејни стопанства и др. при 
разработка на нормативни акти, концепции, прогнози, програми за развој на 
агрокомплексот, науката и образованието во Република Северна Македонија. 

 
Покренува и законска иницијатива од агрокомплексот. Ги заштитува 

општите, научните и социјалните интереси на агроекономистите. 
 
Работи на забрзана апликација на научно-техничките достигнувања во 

агрокомплексот и зачувување на животната средина. 
 
Соработува на интеграција меѓу одделни насоки на агроекономската наука 

како и на интеграција со други науки, работи на подигнување на квалификацијата 
на агроекономистите и на вработените во агрокомплексот како и за подигање на 
културата во оваа област. 



Расправа за актуелни проблеми во агроекономската наука, во практиката за 
агроекономската професија и дава предлози за нивното решавање. 

 
Работи за ширење на демократијата, плурализмот, научната критика и 

колегијална етика меѓу агроекономистите. 
 
Ја чува и популаризира историјата на оваа професија, соработува со 

Универзитетите за подигање на нивото на високото образование и на  
постдипломското образование, специјализацијата и др. 

 
Член 14 

 
Целите и задачите на Здружението генерално ќе се остваруваат преку 

истражување и развој во земјоделските науки (класа 72.19 од  Националната 
класификација на дејности). Но, и преку следново: 

 
- со организирање на: национални и меѓународни научни собири, 

дискусии, научни средби; 
- со учество во научни и стручни средби во други земји преку своите 

членови; 
- со организирање на средби, дијалози, соработка или опонирање 

на државни, задружни и други организации и претпријатија во кои 
работат агроекономисти за решавање на актуелни проблеми на 
агроекономската наука и практика, образование и професија; 

- со одбележување на датуми од историјата на агроекономистите и 
активните членови на друштвото; 

- со материјално помагање на своите членови во врска со 
истражувања, со учество на домашни и меѓународни средби со 
свои трудови и др; 

- со предлагање на награди и наградувања на истакнати 
агроекономисти од областа на агроекономската наука, 
образование и практика; 

- со издавање на сопствено гласило (билтен, списание)  
- со издавање прегледи, зборници и книги од агроекономската 

наука и практика и сл; 
- со активна соработка со асоцијациите на земјоделските инженери, 

на економистите, на еколозите и др., како и со Европската 
асоцијација на агроекономистите и со други домашни и странски 
асоцијации - здруженија и сојузи. 
 
 



ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО 
 

Член 15 
 
Изворите на средствата за работа на здружението се: 

- членарина; 
- донации; 
- доброволни прилози; 
- буџет; 
- средства добиени од организирање на научни и стручни собири, 

симпозиуми, издавање на зборници и друго; 
- и од други извори. 

 
Член 16 

 
Користење и располагање со средствата на Здружението добиено по 

основите од претходниот член се врши на начин утврден со овој Статут и 
останатите законски норми. 

 
Член 17 

 
 За користење и располагање со средствата одлучуваат органите на 
Здружението, согласно надлежностите утврдени со овој Статут, кои преземаат 
мерки за економско целесообразно користење на средствата и за спречување и 
отстранување на незаконитостите. 
 

Член 18 
 

Здружението донесува годишен финансиски извештај и план за приходите и 
расходите на Здружението, кои што ги објавува и на веб страницата. 

 
Финансискиот план ги содржи приходите кои се стекнуваат по член 15 од 

Статутот, како и расходите за програмските активности и за материјални трошоци  
за работа на Здружението, и други расходи сврзани со работата. 

 
 Здружението на агроекономистите има жиро сметка. Овластен потписник за 
користење на жиро сметката е Претседателот на Здружението. 
 
 

УПРАВУВАЊЕ СО ЗДРУЖЕНИЕТО 
 

Член 19 
 

Со здружението управува организирано членство на Здружението 
непосредно. 

 



Права и должности на членот се:  
- да избира и да биде биран во органите на здружението; 
- да предлага решавање на прашања од заеднички интерес; 
- да работи на развивање и унапредување на општествените и другите 

активности кои произлегуваат од Статутот, програмските цели и 
задачи, и од усвоените одлуки и заклучоци; 

- да ги спроведува во целост одредбите од Статутот и програмските 
активности; 

- да ги застапува интересите и ставовите на Здружението; 
- да бара стручна и друга помош од областа на агроекономските науки 

и практика. 
 

ОРГАНИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО 
 

Член 20 
 
Органи на здружението се : 

- Собрание 
- Извршен одбор 

 
Член 21 

 
Собранието за Здружението го сочинуваат сите негови членови. 
 
Собранието се состанува по потреба, а најмалку еднаш годишно. 
 

Член 22 
 

Седници на Собранието свикува претседателот на Собранието. 
 
Седница на Собранието се свикува и по предлог на Извршниот одбор на 

Здружението или со писмено барање на 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 
иницијаторите, а се одржува најдоцна во рок од 30 дена од денот на 
поднесувањето. 

 
Седницата на Собранието може да се свика и по предлог на Надзорниот 

одбор. 
 

 Начинот на свикување на седниците на Собранието на Здружението се 
определува со Деловодникот за работа на Собранието. 
 



Член 23 
 

Собранието на Здружението од редовите на своите членови на редовни 
или вонредни собранија избира Извршен одбор кој е извршен орган на 
Собранието. 

 
Член 24 

 
Собранието полноважно одлучува ако се присутни повеќе од една половина 

од вкупниот број членови. 
 
Доколку не е обезбеден кворум за одлучување, Собранието полноважно 

одлучува по чекање од еден час ако се присутни најмалку една третина од 
членовите во Собранието. 

 
Собранието по правило одлуките ги донесува со мнозинство гласови од 

присутните. 
 

Во надлежност на Собранието е следново: 
- донесува Статут на Здружението и врши измена и дополнување на 

истиот; 
- избира и разрешува членови на Извршниот и Надзорниот одбор; 
- избира и разрешува претседател на Здружението;  
- усвојува програмска ориентација за работа на Здружението за период од 

четири години, операционализирана во годишните програми; 
- го разгледува и усвојува извештајот за работа на Извршниот и 

Надзорниот одбор помеѓу две собранија;  
- ја следи монетарно-фискалната состојба на Здружението помеѓу две 

собранија; 
- донесува финансиски план и усвојува завршна сметка на Здружението; 
- расправа за постигнатите резултати од развојот на Здружението и дава 

насоки за понатамошен развој на Здружението; 
- донесува одлуки, заклучоци и препораки за решавање на прашања од 

интерес на Здружението; 
- одлучува за основање на трговски друштва; 
- врши други работи кои произлегуваат од Статутот и Законот. 

 
Член 25 

 
 Извршниот одбор на Здружението е ивршен орган на Собранието во кој 
секој член има еднакви права, обврски и одговорности за работењето и развојот 
на Здружението во согласност со Статутот. 
 



Член 26 
 
 Извршниот одбор на Здружението брои пет члена. Мандатот на членовите 
на Извршниот одбор трае 4 години со можност за повторен избор. 
 
 Извршниот одбор од своите редови избира генерален секретар и благајник 
со мандат од четири горини и можности за повторен избор.  
 
 Претседателот на Извршниот одбор истовремено е и претседател на 
Собранието и претседател на Здружението. Претседателот во отсуство го 
заменува генералниот секретар. 
 

Член 27 
 
 Во надлежност на Извршниот одбор е следново: 

- ги спроведува статутарните и програмските задачи на Здружението 
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 седница на Собранието и подготвува материјали; 
- донесува одлуки за формирање на постојани и привремени комисии и 

ја насочува нивната работа; 
- организира и акивно учествува во организирањето на разни акции и 

манифестации; 
- донесува одлки за награди, пофалници и признанија,  
- донесува одлуки за набавка и отуѓување на основните средства; 
- донесува одлуки по приговори и жалби; 
- врши и други работи кои произлегуваат од потребите на Статутот на 

Здружението. 
 

Член 28 
 
 Извршниот одбор за својата работа е одговорен пред Собранието на 
Здружението. 
 

Извршниот одбор се состанува и одржува седници по потреба. 
 
Седницата на Извршниот одбор ја свикува Претседателот. Предлог за 

свикување на Извршниот одбор може да поднесе една половина од членовите на 
Извршниот одбор, а може да се свика и по предлог на Надзорниот одбор или 
Генералниот секретар. 

 
Со седницата раководи и претседава Претседателот, а во негово отсуство 

Генералниот секретар. 



Начинот на свикување на седницата и други прашања од работењето на 
Извршниот одбор се уредува со Деловодник за работа. 

 
Член 29 

 
Заради контрола на извршување на статутарните и програмски задачи и 

одлуки на Собранието и Извршниот одбор, Извршниот одбор формира Надзорен 
одбор и други работни тела. 

 
Надзорниот одбор врши контрола над спроведувањето на одредбите на 

овој Статут и контрола за наменско располагање со средствата и приходите на 
Здружението. 

 
 Своите наоди и одлуки Надзорниот одбор ги доставува до Собранието и 
Извршниот одбор на Здружението. 
 
 

ПРЕСТАНОК НА ЗДРУЖЕНИЕТО 
 

Член 30 
 
 Здружението ќе престане со работа ако затоа одлучат членовите на 
Здружението на граѓани, ако бројот на членовите се намали под бројот определен 
за основање, ако настапат причини утврдени во член 63 од Законот. 
 
 Одлука за престанок на Здружението донесува Собранието со двотретиснко 
мнозинство на членовите на Здружението. 
 

Член 31 
 
 По престанокот на работата на Здружението, имотот и другите права и 
приходи што остануваат по намирувањето на обвските, преминуваат во 
сопственост на општината Гази Баба, Скопје.   
 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 32 
 
 Право на толкување на одредбите на овој Статут има Собранието на 
Здружението, а помеѓу две собранија, Извршниот одбор на Здружението. 
 

Член 33 
 

Здружението е правен следбеник на целокупниот имот - капитал на 
досегашното Здружение.  
 



Член 34 
 
 Измени и дополнувања на овој Статут се вршат по иста постапка како и за 
негово донесување. 
 

Член 35 
 

Овој Статут влегува во сила со денот на донесувањето, а престанува да 
важи Статутот на здружението  донесен на ден 19.04.2011 година. 

 
СЕДИШТЕ 

 
Член 36 

 
 Седиштето на здружението е во Скопје, на Факултетот за земјоделски науки 
и храна, ул. ,,16 Македонска Бригада,, бр. 3. (поранешна, бул. Александар 
Македонски бб). П.Фах. 297, 1000 Скопје. 
 
 
 
 

Претседател на Извршниот одбор на 
Здружението на агроекономистите на 
Република Северна Македонија 
 
_________________________________ 

Проф. д-р Драган Ѓошевски 


