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Статут на ЗМАЗЗ 

  

Врз основа на член 23 од Законот за здруженија и фондации („Службен Весник на 
Република Македонија, бр.52/10, 135/11 и 55/16), Собранието на Здружение за унапредување на 
земјоделските задруги Македонската асоцијација на земјоделските задруги одржано на 18.02.2020 
година, донесе  

С Т А Т У Т 

НА 

Здружение за унапредување на земјоделските задруги МАКЕДОНСКA АСОЦИЈАЦИЈА НА 
ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ 

  I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

 Со овој Статут се утврдува називот, седиштето, целите и задачите, членството, органите на 
управување, избори, отповикување и кооптирање, финансиски средства и имот, престанок, како и 
други прашања што се од значење за Македонската асоцијација на земјоделски задруги (Во 
натамошниот текст ЗМАЗЗ). 

 Македонската асоцијација на земјоделски задруги  е деловно-стручна асоцијација на 
слободно здружени земјоделски задруги, како и земјоделски здруженија, незадружни асоцијации и 
други правни и физички лица активни во областа на земјоделското задругарство.  

ЗМАЗЗ е самостојна, независна, национална, невладина, доброволна и непрофитна 
асоцијација регистрирана согласно законодавството на Република Северна Македонија. 

Член 2 

Името на Македонската асоцијација на земјоделски задруги со полн назив гласи: 
Здружение за унапредување на земјоделските задруги Македонска aсоцијација на земјоделските 
задруги. 

Во меѓународната комуникација Македонската асоцијација на земјоделски задруги го 
користи полниот назив со латинично писмо кој гласи: Macedonian Association of Agricultural 
Cooperatives. 

Скратениот назив на Македонската асоцијација на земјоделски задруги гласи: ЗМАЗЗ, а со 
латинично писмо гласи MAAC. 

 Седиштето на Македонската асоцијација на земјоделски задруги е во Скопје на ул. Јордан 
Мијалков бр. 38/1  
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ЗМАЗЗ има печат во кружна форма што го содржи името на ЗМАЗЗ на македонски јазик 
испишан со кирилично писмо, а во средината е логото на ЗМАЗЗ. 

За меѓународна комуникација се користи печат што го содржи името на ЗМАЗЗ на 
англиски јазик испишан со латинично писмо, а во средината се наоѓа логото на ЗМАЗЗ. 

Логото на ЗМАЗЗ е во форма на седум растителни листови во зелена боја, кои на бела 
основа се кружно распоредени во облик на цвет и  лежат врз две кафени линии кои симболично 
претставуваат почва.  

Штембилот на ЗМАЗЗ има правоаголна форма кој го содржи називот Македонска 
асоцијација на земјоделски задруги и празно место за внесување на деловоден број и датум. 

Член 3 

Работата на ЗМАЗЗ е јавна. 

 Јавноста на работењето се остварува во согласност со Закон и овој Статут. 

  II. ЦЕЛИ И ДЕЈНОСТИ 

Член 4 

  ЗМАЗЗ се организира и работи за постигнување на следните цели: 

 афирмација на земјоделското задругарство врз меѓународни задружни начела,  
 унапредување на  позицијата, функционалноста, одржливоста и конкурентноста на 

земјоделските задруги, и 
 промовирање на ЗМАЗЗ како препознатлива чадор организација пред членовите, 

институциите како и партнерите на домашно и меѓународно ниво. 
 

Член 5 

Целите од член 4 на овој статут, ЗМАЗЗ ги оставарува со извршување на следните дејности: 

 претставување и застапување на заедничките интереси на членовите на ЗМАЗЗ пред 
надлежните државни органи и институции, пред органите на единиците на локалната 
самоуправа,  стопанските (субјекти)  и други здруженија,   

 усогласување и искажување на иницијативи и ставови за законски и други прописи, како и 
за мерките на економската и развојната политика кои ги засегаат земјоделските задруги и 
нивната дејност и организација на работа, 

 обезбедување на деловно-стручни услуги, совети, информации и помош за членовите, 
 предлагање на решенија за унапредување на внатрешна организација кај земјоделските 

задруги од економска, организациона или правна природа, 
 обезбедување на меѓузадружна соработка и маркетиншко претставување на задругите, 
 издавање на потврди, уверенија и други исправи од својата дејност за која води евиденција 

и потврдува одредени факти  за членовите, 
 иницирање и остварување на соработка со домашни и меѓународни институции , 
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 организирање и поттикнување на разни облици на стручно оспособување и усовршување   
на раководни, стручни кадри и членови во Задругите, 

 иницирање и подршка на иновации и бизнис идеи кај членовите на ЗМАЗЗ, 
 промовирање на задружното движење врз   основа  на  задружните  принципи  и тоа: 

Доброволно   членство, Демократско  управување од членството, Членарина, 
Самостојност и независност, Образование обука и информација, Меѓусебна  соработка, 
Грижа за општеството, 

 промовирање на ЗМАЗЗ како препознатлива чадор организација на земјоделското 
задругарство на национално ниво, 

 соработка со соодветни сојузи, здруженија, институции, асоцијации, и установи во земјата 
и странство, како и членување во меѓународни организации  

 вршење и други работи од интерес за членовите, а во согласност со овој Статут и 
важечките правни прописи. 

III. ЧЛЕНСТВО 

Член 6 

Секоја земјоделска задруга што го прифаќа Статутот, целите и задачите на ЗМАЗЗ може да 
биде член на ЗМАЗЗ. 

Статусот членови на ЗМАЗЗ на рамноправна основа  го имаат земјоделските задруги кои ја 
основале ЗМАЗЗ и сите други земјоделски задруги кои пристапуваат кон ЗМАЗЗ под услови и на 
начин уреден со овој Статут. 

 Членовите на ЗМАЗЗ се рамноправни и еднакви во остварувањето на правата и обврските, 
а ЗМАЗЗ ја почитува нивната автономија и самостојност. 

Претставниците  на  земјоделските задруги избрани во Собранието на ЗМАЗЗ 
можат да бидат бирани и можат да бираат во органите и телата на ЗМАЗЗ. 

Член  7 

Земјоделски здруженија, незадружни организации и други правни и физички лица кои 
имаат интерес можат да стекнат статус на придружни членови на ЗМАЗЗ. 

Придружните членови на ЗМАЗЗ  не можат да ја остваруваат функцијата на Управување во 
ЗМАЗЗ.  

Управниот одбор со посебен акт ги утврдува условите на стекнување на статусот на 
придружен член и видот и содржината на остварувањето на тој статус, како и предлогот за 
висината на членарината која треба да ја плаќаат за остварување на функцијата на ЗМАЗЗ. 

Член 8 

Лицата со ограничена деловна способност или лицата на кои им е одземена деловната 
способност можат да бидат членови на ЗМАЗЗ со давање на потпишана изјава за согласност на 
неговиот законски застапник за зачленување во согласност со закон. 
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Член 9 

За стапување во членство, заинтерисираните лица треба да поднесат барање до ЗМАЗЗ по 
што нивното барање ќе се разгледа од Управниот одбор на ЗМАЗЗ или на седница на Собрание, а 
стапување во членство е со потпишување на пристапница одобрена од Управниот одбор или од 
Собранието на ЗМАЗЗ. Верификација на мадатот на претставникот на членот во Собранието го 
врши Собранието на ЗМАЗЗ. 

Членовите на ЗМАЗЗ и придружните членови плаќаат годишна членарина. 

Висината и начинот на плаќање на членарината ја утврдува  Собранието 

Член 10 

Членот кој во пропишаниот рок не ја подмирил членарината не може да остварува или 
ужива права во ЗМАЗЗ според важечките прописи или одлуки се додека не ги подмири сите 
долгови.по основ на членарина. 

Член 11 

ЗМАЗЗ ја гарантира и штити тајноста на личните податоци на членовите во ЗМАЗЗ и на 
членовите на органите на ЗМАЗЗ. 

ЗМАЗЗ води регистар на членови и евиденција на членовите на органите кои се ажурираат 
најмалку еднаш на две години. 

Податоците се заштитени во согласност со прописите кои ја регулираат оваа материја. 

Член 12 

Права на членовите на ЗМАЗЗ се: 
 да учествуваат во работата на Собранието и во сите активности на ЗМАЗЗ со покренување 

на иницијативи, учество во расправи и давање на предлози 
 да бираат и да бидат бирани во органи на управување и да управуваат со целокупното 

работење  на ЗМАЗЗ во согласност со овој Статут, 
 преку органите на Управување, работните тела и служби на ЗМАЗЗ да остваруваат 

влијание за развој на задругарството и подобрување на позицијата на задругите во 
општеството, 

 да користат услуги и помош од стручните служби, 
 да бидат благовремено информирани за сите активности на ЗМАЗЗ 
 да имаат слободен пристап до документите за активностите на ЗМАЗЗ, 
 да им бидат достапни податоците и информациите за финансиското работење на ЗМАЗЗ, 
 да остваруваат меѓузадружна соработка со членовите на ЗМАЗЗ, 
 доброволно да ја напуштат ЗМАЗЗ согласно одредбите на Статутот, 
 остваруваат други права што произлегуваат од Статутот и други акти донесени од ЗМАЗЗ 

 

Член 13 
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Обврски на членовите на ЗМАЗЗ се: 

 да именуваат претставник во Собранието на ЗМАЗЗ и да ги остваруваат обврските кои 
произлегуваат од актите кои ја регулираат работата на  органите каде се избрани 

 на избраните претставници да им овозможат  услови за учество во работата на  органите и 
работните тела на ЗМАЗЗ 

 редовно да плаќаат членарина  
 уредно и благовремено да достават на ЗМАЗЗ податоци за електронска пошта на членот и 

на претставниците на членот во Собранието и другите органи  и тела на ЗМАЗЗ, како и 
други неопходни податоци од статистичка природа, а особено да го информираат ЗМАЗЗ 
за сите измени во централниот регистар 

 за потребите на проектни анализи да доставуваат податоци за реултатите од работењето 
или конкретни деловни потфати  

 на барање на ЗМАЗЗ доставуваат други неопходни податоци со кои се обезбедува 
остварување или унапредување на функционирањето на задружниот систем на 
организирање 

 да не го користат ЗМАЗЗ за остварување на цели спротивно на Статутот 
 да не го нарушуваат угледот на ЗМАЗЗ 
 да покажуваат солидарност кон другите членови. 

 

                                                                    Член 14 
 

Членството во ЗМАЗЗ престанува: 

 со престанок на статусот на правно лице-земјоделска задруга на членот, 
 со одлука на Собранието на земјоделската задруга - член на ЗМАЗЗ 

  Членството во ЗМАЗЗ престанува по истекот на 6 месеци од денот на донесената одлука 
на Собранието на членот на ЗМАЗЗ, во кој рок, членот на ЗМАЗЗ ги исполнува сите 
доспеани обврски кон ЗМАЗЗ.  

 Со исклучување 
Членството во ЗМАЗЗ со исклучување престанува заради: 

   континуирани активности на членот на ЗМАЗЗ спротивни на Статутот и другите акти на 
ЗМАЗЗ 

  неучество на претставникот на  членот на ЗМАЗЗ на повеќе од едно Годишно собрание на 
ЗМАЗЗ. 

  неплаќање на членарина по истекот на 2 месеци од доспеана обврска за плаќање на 
членарина 
 
Предлогот за исклучување од членството во ЗМАЗЗ го поднесува Управниот одбор на 

ЗМАЗЗ , а одлуката за исклучување ја донесува Собранието на ЗМАЗЗ. 
 

IV. УПРАВУВАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗМАЗЗ 

 Член 15                                                              



6 
 

Членовите на ЗМАЗЗ управуваат со ЗМАЗЗ преку своите избрани претствници во органите 
на ЗМАЗЗ 

Органи на ЗМАЗЗ се: 

 Собрание на ЗМАЗЗ 
 Управен одбор 
 Надзорен одбор 

За извршување на одредени работи Управниот одбор на ЗМАЗЗ може да формира посебни 
работни тела, комисии, одбори и др.  

 СОБРАНИЕ 

Член 16 

Собранието е највисок орган на ЗМАЗЗ. 

Претавниците на членовите во Собранието се со мандат од 4 (четири) години. 

Во Собранието на ЗМАЗЗ секој член има по еден претставник 

Претставник на членот на ЗМАЗЗ може да биде овластено лице од страна на Собранието 
на членот на ЗМАЗЗ. Членот е слободен во изборот на својот претставник и полноважно е 
полномошното со датум најблизок до моментот на легитимирање на претставникот за одредена 
активност пред верификационото тело. Членот на ЗМАЗЗ има обврска секоја промена на 
претставникот неодложно да ја достави до извршната канцеларија на ЗМАЗЗ 

Член 17 

Во Собранието секој член има право на еден глас. 

Член 18 

Конститутивната седница на новиот состав ја закажува и до изборот на претседавач ја води  
претседателот на ЗМАЗЗ или најстариот член на Собранието на ЗМАЗЗ во новиот состав. 

Работата на Собранието се одвива според Деловник за работа на Собранието кој се 
донесува со мнозинство гласови од вкупниот број на присутни членови на Собранието. 

Член 19 

Собранието работи на седници, најмалку еднаш годишно. 

Седниците на Собранието, согласно одредбите на овој Статут, ги свикува Претседателот на 
ЗМАЗЗ по 

 одлука на Управниот одбор на ЗМАЗЗ, 
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 сопствена иницијатива, 
 на образложено барање на  Надзорниот одбор,  

Вонредна седница на Собранието се одржува најдоцна во рок од 30 дена од денот на 
поднесување на писмено барање на една третина од членовите на ЗМАЗЗ 

Член 20 

Свикувањето на Собранието се врши преку покани до членот на ЗМАЗЗ по писмен и 
електронски пат и со објава на веб страницата на ЗМАЗЗ. 

 Поканата и материјалот за дневниот ред на Собранието, кој содржи дневен ред, место и 
време на одржување како и прилози кон дневниот ред, на претставниците им се доставува во 
писмена форма или по електронски пат на службената електронска пошта на членот на ЗМАЗЗ 
и/или на претставникот на членот најдоцна во рок од 7 дена до денот на одржување на седницата. 

Член 21 

Собранието работи ако на седницата присуствуваат повеќе од половината членови на 
ЗМАЗЗ. Собранието одлучува со мнозинство гласови од вкупниот број од присутните членови по 
правило со јавно гласање, освен во случајот од член 48 од овој Статут или кога со посебна одлука 
на Собранието  или други акти кои ги донело Собранието, се врши одлучување со тајно гласање. 

Работата на Собранието е на јавни седници, а со одлука на Собранието дел од седницата 
може да биде затворена за јавност.  

За седницата на Собранието се води записник, кој го потпишуваат записничар и двајца 
оверувачи на записникот, како и претседавачот и Претседателот на ЗМАЗЗ, а го оверува со 
службен печат Генералниот секретар на ЗМАЗЗ. Овој записник се усвојува на првата наредна 
седница на Собранието.  

Член 22  

Собранието на ЗМАЗЗ ги има следните надлежности: 

 донесува статут, програма и други акти на ЗМАЗЗ, 
 го усвојува годишниот извештај за работа, насоки и план за работа 
 го усвојува финансискиот план и завршната сметка со годишниот извештај и го објавува на 

својата веб страница 
 доставува финансиски извештај до надлежниот орган односно Управа за јавни приходи, 

општините и градот Скопје во случаите кога користи средства од Буџетот на државата или 
од буџетите на единиците на локалната самоуправа 

 одлучува за промена на целта на ЗМАЗЗ 
 одлучува за внатрешната организација и организационите форми на органите на ЗМАЗЗ 
 избира и разрешува членови на органите 
 одлучува за статусните измени на ЗМАЗЗ 
 одлучува за престанок на асоцијацијата со двотретинско мнозинство на гласови од сите 

членови на асоцијацијата 
 ги разгледува и одобрува извештаите на Надзорниот одбор; 



8 
 

 одлучува  за висината и начинот на плаќање на членарината 
 одлучува за членување или истапувње од членство во/од ЗМАЗЗ и на ЗМАЗЗ во/од 

одредени стручно-деловни  или интересни сојузи или асоцијации  на национално, 
регионално или меѓународно ниво и избира/отповикува претставници во истите. 
 

 УПРАВЕН ОДБОР 

Член 23 

Управниот одбор е извршен орган на Собранието и го сочинуваат 9 (девет) членови 

Мандатот на Управниот одбор трае 4 (четири) години  

Исто лице може најмогу два пати последователно да биде избран за член на Управниот 
одбор. 

За членови на Управниот одбор се бираат лица кои со својата работа и придонес ќе 
обезбедат и овозможат успешно функционирање и работа на ЗМАЗЗ во реализација на целите и 
дејностите. 

Член 24 

Претседателот на ЗМАЗЗ истовремено е и Претседател на УО. 

Член 25 

Членот на УО кој добил најмногу гласови на непосредните и тајни избори за членови на УО се 
именува за потпретседател на УО, истовремено и потпретседател  на ЗМАЗЗ. 

Член 26  

Управниот одбор се состанува на седници по потреба или најмалку еднаш на два месеци. 
Седниците на УО ги свикува претседателот на ЗМАЗЗ  на сопствена иницијатива на Претседателот 
или на барање на 1/3 од членовите на УО. 

На седниците  по потреба се повикуваат Претседателот на Надзорниот одбор и 
Генералниот секретар на ЗМАЗЗ, без право на глас, а по потреба и во проширен состав со 
вработените во извршната канцеларија и членови на работни групи, комисии и одбори или 
претставници на членови  или апликанти за членство, за што одлучува свикувачот на седницата. 

Управниот одбор може полноважно да одлучува ако на седницата присуствуваат повеќе од 
половината од вкупниот број членови на Управниот одбор. 

Со седницата раководи претседателот на УО или во негово отсуство, редоследно,  
потпретседателот или друг член на УО за кој ќе одлучи УО.  

Одлуките на Управниот одбор се сметаат за донесени ако за нив гласале повеќе од 
половината присутни членови на Управниот одбор. 
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Седниците на Управниот одбор по исклучок можат да се одржат и со конференциска 
врска, а одлучувањето да биде потврдено со електронско изјаснување за или против одлуката. 
Доколку членот на УО не се изјасни, а е документирано достава на барање за изјаснување, се 
смета дека тој гласал против. 

За работата на Управниот одбор се води записник кој се усвојува на наредната седница. 

Записникот го потпишуваат записничарот и претседателот на управниот одбор на ЗМАЗЗ. 

Член 27  

Управниот одбор кој управува со ЗМАЗЗ ги врши следните работи: 

 се грижи, презема активности и придонесува за реализација на среднорочните и 
долгорочните програми за работа на ЗМАЗЗ 

 се грижи за реализација на годишната програма за работа на ЗМАЗЗ 
 го изготвува финансискиот план на ЗМАЗЗ 
 ги подготвува седниците на Собранието на ЗМАЗЗ 
 ги подготвува Нацртите на Статутот, правилниците и другите акти со кои се регулира 

работата на ЗМАЗЗ  
 ја спроведува политиката, одлуките и заклучоците на Собранието 
 формира извршна канцеларија и врши контрола на нејзината работа 
 одлучува за формирање и укинување на Комисии и други работни тела во рамките на 

ЗМАЗЗ 
 одлучува за избор и отповикување на претставници во конкретни проекти 
 донесува одлуки за набавка на основни средства и опрема, 
 одобрува средства за финансирање на одредени набавки  чија поединечна вредност е 

поголема од  1 просечна нето плата исплатена во РСМ 
 донесува одлука за задолжување на ЗМАЗЗ при набавка на одредени основни средства или 

финансирање на одредени активности 
 донесува одлука за систематизација на работните места и висината на платите  на 

вработените или надоместоците за лицата со посебни должности 
 одлучува за службени патувања кои се подолги од 3 дена за составот и надоместоците 
  го избира и разрешува генералниот секретар и одлучува за висината на неговата плата и 

другите надоместоци 
 управува и одговара за управувањето со имотот на ЗМАЗЗ 
 дава предлог за висината на членарината 
 подготвува годишен и периодичен извештај за својата работа  
 организира конференции, семинари, симпозиуми, обуки, изложби, и видео презентации за 

промовирање на кооперативи, донесува одлука за востановување на награди и избор 
 остварува разни форми на маркетинг на задругарството и земјоделските задруги и ЗМАЗЗ   
 ја координира работата на ЗМАЗЗ и земјоделските задруги како и на другите придружни 

членови  
 формираат стручни тимови од областите за технички, финансиски, правни, маркетинг и 

други соодветни услуги 
 врши и други работи и одлучува и за други прашања кои се однесуваат на управувањето и 

работата на ЗМАЗЗ и на остварувањето на неговата функција и активност во согласност со 
Статутот и другите акти на ЗМАЗЗ 
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Член 28 

Работењето на УО се уредува со Деловник за работа кој УО го донесува во рок од 30 дена 
од конституирањето на УО. 

Член 29  

Помошни тела на Управниот одбор се: 

 Одбор за одбележување на меѓународниот ден на Задругите 
 Одбор за меѓународна соработка 
 Одбор за следење, анализа и иницијативи во врска со системската и економска положба на 

земјоделските задруги 
 Одбор за соработка со образовните и научните институции 
 Одбор за организација на саеми, натпревари, конференции отворени денови, доделување 

на награди и признанија; 
 Одбор за растително производство 
 Одбор за сточарско производство 
 Одбор за соработка со други невладини организации 
 Одбор за соработка со државните органи и институции 
 Одбор за органско производство 

Управниот одбор може да формира и други помошни тела за потребите на ЗМАЗЗ. 

Изборот на претседателите на Одборот се врши во рок од 30 дена од конституирањето на УО. 

Останатите членови на Одборот, на предлог на претседателот на Одборот, во број и состав,  ги 
именува Управниот одбор во рок од 30 дена од изборот на претседателите. 

За работата на Одборот, периодично на 3 месеци и по потреба, пред УО, известува 
претседателот на Одборот.  

Координацијата на сите одбори ја врши Генералниот секретар на ЗМАЗЗ. 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА АСОЦИЈАЦИЈАТА 

Член 30  

Претседателот на ЗМАЗЗ: 

 го претставува и застапува ЗМАЗЗ 
 се грижи и е одговорен за законито работење на ЗМАЗЗ со почитување на законските 

прописи и актите на ЗМАЗЗ а во согласност со интересите на членовите на ЗМАЗЗ 
 ги свикува седниците на Управниот одбор на сопствена иницијатива или на барање на 1/3 

членови на УО најмалку 7 дена пред нивното одржување и претседава со нив; 
 ги распишува изборите за органите и телата на ЗМАЗЗ 
 ги потпишува одлуките и другите акти што ќе ги донесат Собранието и Управниот одбор 

на ЗМАЗЗ  
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 во име и за сметка на ЗМАЗЗ склучува договори и спогодби  за функционирање на ЗМАЗЗ 
 ги овластува потпретседателот и генералниот секретар или друг член на УО за застапување  

од негова надлежност, а во случај на негова спреченост, 
 овластува со полномошно друго лице што ќе ја застапува ЗМАЗЗ за определени прашања 

пред надлежните органи на управата, судови и други институции; 
 одлучува за поединечна набавка на опрема инвентар и друго користење на средствата на 

ЗМАЗЗ до висна од 1 просечна нето плата исплатена во РСМ. 
 се грижи за доследно спроведување на програмите, заклучоците и одлуките на Собранието 

и на Управниот одбор на ЗМАЗЗ и врши контрола за нивна реализација; 
 ја координира работата на управување со ЗМАЗЗ; 
 остварува соработка по прашања од заеднички интерес со стопанските комори и други 

интересни или невладини здруженија како и соработка со стопански субјекти кои имаат 
интерес за остварување на соработка со ЗМАЗЗ; 

 го запира од  извршувањето актот на асоцијацијата што е спротивен на уставот, на 
конкретен  закон,  Статутот  или друг општ акт на ЗМАЗЗ. 

 заедно со Генералниот секретар на ЗМАЗЗ, дава предлог пред Управниот одбор за избор и 
вработување на потребни лица, ангажирање на соработниците и консултантите во 
Извршната канцеларија на Асоцијацијата, раководејќи се од принципите на 
квалификуваност, ефикасност, компетентност, интегритет и афирмативност. 

                                                                            Член 31 

Претседателот на ЗМАЗЗ се бира од редот на Претставниците на членовите на ЗМАЗЗ со 
мандат од 4 (четири) години. 

Исто лице може да биде избрано за претседател на ЗМАЗЗ најмногу два мандати 
последователно. 

За својата работа претседателот на ЗМАЗЗ поднесува извештај и одговара пред  
Собранието на ЗМАЗЗ; 

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА ЗМАЗЗ 

Член 32 

Од редот на избраните членови на УО лицето кое добило најмногу гласови при избори на 
членови на УО се именува за потпретседател на ЗМАЗЗ. 

Во случај на  спреченост или отсутност на претседателот на  ЗМАЗЗ, потпретседателот ја 
претставува и застапува ЗМАЗЗ во рамките на овластувањата што му ги пренел претседателот на 
ЗМАЗЗ или Управниот одбор на ЗМАЗЗ. 

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР  

Член 33 

Генералниот секретар на ЗМАЗЗ: 

 раководи и е одговорен за работата на Извршната канцеларија на Асоцијацијата. 
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 е одговорен за извршувањето на финансискиот план и Програмата за работа донесена од 
страна на Управниот одбор и Собранието на Асоцијацијата. 

 е ко-потписник на сметката на ЗМАЗЗ, согласно правилата за финансиско работење. 
 се грижи за благовремено извршување на Одлуките и заклучоците донесени од Собранието 

и Управниот одбор и на насоките на Претседателот на ЗМАЗЗ. 
 заедно со Претседателот на ЗМАЗЗ, дава предлог пред Управниот одбор за избор и 

вработување на потребни лица, ангажирање на соработниците и консултантите во 
Извршната канцеларија на Асоцијацијата, раководејќи се од принципите на 
квалификуваност, ефикасност, компетентност, интегритет и афирмативност. 

 во координација со координаторите на проектите, го следи и оценува задолжувањето и 
распоредувањето на задачите, како и реализацијата на задачите од страна на вработените и 
соработниците, за што навремено го информира претседателот и Управниот одбор; 

 презема мерки и дејствија во име и за сметка на ЗМАЗЗ, склучува договори, спогодби во 
име и за сметка на ЗМАЗЗ од областа на административно-техничките прашања, а согласно 
добиеното писмено овластување за потпишувања и соработка со трети лица од страна на 
Претседателот на ЗМАЗЗ. 

 Генералниот секретар не може да биде биран за член на УО и НО. 

 
 

Член 34 

Генералниот секретар се грижи за правилната примена на законските прописи од областа 
на дејностите што ги врши ЗМАЗЗ, а доколку поради тоа смета дека определена активност на 
ЗМАЗЗ може да се судри со законски и други прописи, го известува претседателот на ЗМАЗЗ, 
односно Управниот одбор во писмена форма. 

 
Генералниот секретар редовно ги информира Управниот одбор, Претседателот и 

Собранието на ЗМАЗЗ, преку писмени извештаи. 

Член 35 

Управниот одбор на ЗМАЗЗ по спроведена постапка на огласување и евалуација на 
апликации врши избор на Генерален секретар на ЗМАЗЗ со кој Претседателот на ЗМАЗЗ склучува 
договор за работа. 

Времетраењето на договорот, работното време и висината на платата и другите 
надоместоци ги утврдува Управниот одбор со посебна одлука која треба да е во согласност со 
одлука за буџет и финансирање. 

Член 36 

  Договорот за работа на генералниот секретар може да се раскине на барање на генералниот 

секретар со отказен рок согласно Закон и колективен договор. 

Генералниот секретар може да биде разрешен  
- доколку се утврди неправилност во работењето; 
- доколку за тоа одлучи Управниот одбор на ЗМАЗЗ, со мнозинство гласови од вкупниот 

број членови. 
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 Барање за разрешување на Генералниот секретар може да побара и Надзорниот одбор на 

ЗМАЗЗ доколку утврди неправилности во материјално-финансиското работењето за кои е 

надлежен Генералниот секретар, за што го информира Управниот одбор, кој одлучува по однос на 

барањето.  

Барање за разрешување на Генералниот секретар може да побараат и една половина од 

вкупниот број на членови на Собранието на ЗМАЗЗ, за што треба писмено да го информираат 

Управниот одбор. 

За надлежностите, правата, обврските, изборот и разрешувањето на генералниот сектретар 
се донесува посебен Правилник од страна на Управниот одбор. 

ИЗВРШНА КАНЦЕЛАРИЈА 

Член 37 

За потребите на остварување на целите и функцијата на ЗМАЗЗ, вршење на работите на 
стручни и административни работи во рамките на ЗМАЗЗ се формира Извршна канцеларија. 

Организацијата и работата на извршната канцеларија се уредува со посебен акт кој го 
донесува Управниот одбор. 

Генералниот секретар се грижи за целокупното работење на Извршната канцеларија, а 
извештај за работата на канцеларијата  поднесува најмалку на шест месеци до Управниот одбор. 

 НАДЗОРЕН ОДБОР 

Член 38 

Собранието на изборна седница бира Надзорен одбор од 5(пет) члена со мандат од 4 
(четири) години. Членот кој добил најмногу гласови се именува за претседател на НО 

Исто лице може да биде избрано најмногу два последователни мандати за член на 
Надзорниот одбор. 

Седниците на НО ги закажува и со нив раководи претседателот на НО, а во случај на 
спреченост и отсуство,  друг член на НО. 

Седницата се одржува доколку се присутни најмалку 2 члена на НО,  а одлуките се сметаат 
за донесени доколку за нив гласаат повеќе од половината членови на НО. 

Седниците се одржуваат по потреба,  но најмалку 2 пати годишно, при што една од нив 
задолжително мора да се одржи во рок од еден месец пред одржување на седница на Собрание. 

За работата на НО се води записник кој го потпишувата записничарот и Претседателот на 
НО, а се оверува со печат на ЗМАЗЗ. 
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Работењето на Надзорниот одбор се уредува со Деловник за работа кој се донесува во рок 
од 30 дена од денот на Конституирањето на НО. 

Во Надзорниот одбор, не можат да бидат бирани членови на УО како и Генералниот 
секретар на ЗМАЗЗ. 

                                                                                Член 39 

Надзорниот одбор 

 го контролира извршувањето на Одлуките на Собранието и Управниот одбор на ЗМАЗЗ 
 ја контролира законитоста и статутарноста на донесените одлуки од УО, Претседателот и 

Генералниот секретар 
 врши надзор на финансиското и материјалното работење на ЗМАЗЗ 
 по потреба организира ревизија на финансиското работење 
 на Собранието му поднесува извештај за работа со мислење за извештајот за работа на 

ЗМАЗЗ и завршната сметка на ЗМАЗЗ 
 предлага прекин на членство на член за кој е констатирано исполнување на законските или 

статутарните услови за тоа 
 иницира свикување на Вонредно собрание согласно одредбите на овој Статут 

 Член 40 

Управниот одбор, Претседателот на ЗМАЗЗ, Генералниот секретар и другите лица кои 
учествуваат во работата на ЗМАЗЗ, должни се на Надзорниот одбор да му ја стават на увид и да му 
ја презентираат целата документација која ја бара Надзорниот одбор и да му пружат помош за 
објективно вршење на контролата. 

Надзорниот одбор за констатираните неправилности има обврска да го извести 
Собранието, а од Управниот одбор на ЗМАЗЗ, Претседателот на ЗМАЗЗ и Генералниот секретар да 
бара преземање на соодветни мерки за отстранување на неправилностите. 

Член 41 

Надзорниот одбор е должен повремено најмалку еднаш во годината да поднесе извештај за 
работата на ЗМАЗЗ до Собранието на ЗМАЗЗ 

За својата работа Надзорниот одбор одговара пред Собранието на ЗМАЗЗ 

 

  V. ИЗБОРИ, ОТПОВИКУВАЊЕ, РАЗРЕШУВАЊЕ И КООПТИРАЊЕ 

                                                                         Член 42 

Изборите за Претседател, потпретседател, членови на Управниот одбор и надзорниот 
одбор  се распишуваат во рокови и постапка утврдени со овој Статут и во Правилникот за избори 
и отповикување на Претседателот, потпретседателот, членовите на УО и НО на ЗМАЗЗ. 
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Собранието на иницијатива на една третина од членовите на ЗМАЗЗ, може со 
двотретинско мнозинство да донесе одлуга за спроведување на избори и пред истекот на мандатот 
на органите и телата на ЗМАЗЗ. 

                                                                          Член 43 

Од денот на распишувањето на изборите отпочнуваат изборни дејствија кои ги спроведуваат: 

 Изборна Комисија и 
 Верификациона комисија  

Изборната комисија брои 3 (три) члена и 3(тројца) заменици и нив ги бира Собранието со 
мандат до изборот на новиот состав на Собранието. 

Верификационата комисија брои 3 члена и неа ја бира Собранието со  мандат до  избор на 
новиот состав на Собранието на ЗМАЗЗ. 

 

                                                                      Член 44 

Изборната комисија: 

1. донесува роковник за спроведување на изборни дејствија; 
2. врши техничка подготовка на изборите 
3. го става на јавен увид избирачкиот список  
4. ги подготвува и спроведува изборите и постапката за отповикувањето на членови во УО, 

НО, Претседателот и потпретседателот на ЗМАЗЗ 
5. дава упатства  за прашања во врска со спроведувањето на изборите и отповикувањето; 
6. утврдува листи на предложени кандидати за членови на УО, НО и претседател на ЗМАЗЗ 
7. пропишува обрасци за спроведување на избори и отповикување; 
8. дава објаснувања за примена на одредбите на Правилникот за избор и отповикување на 

членови  на Собранието, Управниот одбор, Надзорниот одбор и претседател на 
Македонската асоцијација на земјоделски задруги и за спроведување на изборите; 

9. го определува начинот на ракувањето и чувањето на изборниот материјал; 
10. ги определува роковите во кои вклучените органи во изборниот процес треба да 

постапуваат; 
11. раководи со гласањето на изборите и отповикувањето, обезбедува законитост, 

непосредност и тајност на гласањето 
12. ги сумира резултатите од изборите  
13. поднесува извештај до Верификациона комисија на Собранието за резултатите од 

гласањето за избор на членови на УО, НО и претседател на ЗМАЗЗ. 

Член 45 

Верификационата комисија: 

1. Предлага верификација на мандатот на избраните претставници од Земјоделските 
Задруги  и други субјекти,  за членови на Собранието на ЗМАЗЗ 
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2. Утврдува список на членови за Изборното Собрание 

3. На основа на увидот во полномошната го утврдува присутниот број на членови на 
Собранието 

4. Поднесува извештај до Собранието за бројот на присутните членови и задолжително 
информира дали постои кворум за работа и одлучување. 

5. Поднесува извештај за резултатите од гласањето при избори за органите и телата на 
ЗМАЗЗ, согласно извештајот на изборната Комисија. 

Член 46 

(1) Право на предлагање на кандидати за органите на ЗМАЗЗ имаат сите членови на 
ЗМАЗЗ  

(2) Еден член на ЗМАЗЗ може да биде кандидиран најмногу за една позиција во органите 
на ЗМАЗЗ.  

(3) Кандидатурата се доставува во писмена форма до изборната комисија  

(4) По завршување на постапката за кандидирање најдоцна во рок од 8 дена пред 
одржувањето на Изборното собрание, изборната комисија, одржува седница на која со посебно 
решение ги утврдува конечните листи на кандидати за членови на органите на ЗМАЗЗ  

Член 47 

(1) Изборниот материјал се состои од  

- Одлука за распишување на избори 
- Одлука за именување на изборна комсиија 
- Одлука за именување на Верификациона комисија 
- Кандидатури 
- Листи на кандидати 
- Записници од седници на Изборна комисија 
- Потврдена листа на кандидати 
- Список на членови на Собранието 
- Приговори и одлуки по приговорите 
- Гласачки ливчиња 
- Записник за утврдување на резултатите од гласањето за секоја листа на кандидати 

поднесени од изборната комисија 
- Извештај на изборната комисија за резултатите од гласањето 
- Извештај на верификационата комисија 

                                                            
Член 48 

  Гласањето за избор на членови на органите на ЗМАЗЗ е тајно. 

Член 49 
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За избран на одредена позиција во органите на ЗМАЗЗ се смета кандидатот кој добил 
мнозинство гласови од присутните членови со верификуван мандат во Собранието на ЗМАЗЗ. 

Доколку Собранието не успее да спроведе избори заради немање на кворум или не успее 
да изврши избор на членови на одредени органи заради неисполнувањето на условите согласно 
Статутот и Правилникот, Претседателот на Собранието на ЗМАЗЗ во рок од петнаесет (15) дена од 
одржувањето на претходната изборна седница закажува нова изборна седница на Собранието 
КОЈА ТРЕБА ДА СЕ ОДРЖИ ВО РОК ОД 45 ДЕНА ОД ДЕНОТ НА ЗАКАЖУВАЊЕТО Во случај 
од претходниот став на овој член, на членот на органот на ЗМАЗЗ на кој му престанал мандатот на 
ЗМАЗЗ му се се продолжува мандатот до изборот на нов. 

Член 50 

Во случај на престанување на мандатот пред истекот на времето на кое е избран за 
претседател на ЗМАЗЗ во рок од 90 дена се распишуваат избори за нов Претседател кој треба да се 
изврши во рок од 30 дена од распишувањето, а до изборот на нов Претседател, функцијата и 
овластувањата на застапување ги презема потпретседателот на ЗМАЗЗ. 

Во случај на престанување на мандатот пред истекот на времето на кое е избран за 
потпретседател,  членот на Управниот одбор кој на последните избори има следователно најмногу 
гласови  редоследно по избраните, се именува за потпретседател, со мандат до истекот на 
мандатот на членовите на органите на ЗМАЗЗ. 

Во случај на престанување на мандатот пред истекот на времето на кое е избран за член на 
УО или  член на Надзорен одбор,  испразнетото место се пополнува со кооптирање на член кој на 
последните избори имал најголем број на гласови, редоследно по избраните за соодветниот орган. 

                                                                               Член 51 

На ПРЕТСТАВНИКОТ на членот на ЗМАЗЗ  во органите на ЗМАЗЗ му престанува мандатот и 
пред истекот на времето за кое е избран  

 Ако членот кој го претставува го изгуби својството на член на ЗМАЗЗ 
 со отповикување 
 со разрешивање 
 со оставка 
 во случај на смрт 
 од други причини 

Член 52 

  Претставникот  на Член на Собранието или член на орган на ЗМАЗЗ може да биде 
отповикан 

 ако му биде отповикано полномошното за претставување од страна на правното лице член 
на ЗМАЗЗ 

Претставникот  на Член на Собранието или член на орган на ЗМАЗЗ може да биде разрешен 
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 ако не ги извршува одлуките и заклучоците на Собранието и органите на ЗМАЗЗ 
 ако во своето истапување не се придржува на одлуките на Собранието или органите во кои 

членува 
 ако не го известува органот  на ЗМАЗЗ во кој членува  за својата работа 
 ако неоправдано отсуствува на повеќе од 2 последователни состаноци на органот на 

ЗМАЗЗ во кој членува  
 ако со своето работење нанесува штета на угледот на ЗМАЗЗ или на органот во кој 

членува. 
 ако му биде изречена правосилна судска пресуда со казна затвор  подолга од 6 месеци. 

Постапката за отповикување може да биде подигната  

1. од страна на правното лице кое му дало полномошно за претставување  во кој случај таа 
само се констатира, од страна на Собранието 

Постапката за разрeшување се покренува 

2. од страна на органот во кој членува или е именуван во кој случај за истата се расправа, по 
претходно прибавено мислење од правното лице кого го претставува, а по предлогот 
расправа и одлучува Собранието. 

Со кооптирање може да се изврши пополнување најмногу до 1/3 од испразнетите места  во УО 
и НО.  

Мандатот на кооптираните членови трае до истекот и на редовноизбраните членови. 

Член 54 

Изборите отповикувањата, разрешувањата и кооптирањата се спроведуваат согласно овој 
Статут и  Правилникот за избор, отповикување, разрешувања и кооптирање на претседател,  УО и 
Надзорен одбор на ЗМАЗЗ. 

VI. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА И ИМОТ  

Член 53 

Средства за финансирање на ЗМАЗЗ се остваруваат од:  

 членарина,   
 прилози, донации, подароци (во вид на пари, добра, имотни права) завештанија, легати,  
 дејности со кои се стекнува добивка, кирии и закупнини, како и приходи од инвестиции, 

дивиденти, камати, заеми и други приходи во согласност со Законот и Статутот. 

ЗМАЗЗ може да добива средства од буџетите на институциите на Република Северна 
Македонија, установи и други надлежни органи на општините,  Град Скопје, како и од Владата на 
Република Северна Македонија. 

Висината на членарината со посебна одлука ја утврдува Собранието. 
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За зголемување на имотот на ЗМАЗЗ и финансирањето на одредени потреби на членството, 
асоцијацијата може да развива и врши друга дејност и врз тие основи да формира посебни 
фондови. 

Член 54 

Членовите на Управниот одбор и застапникот на ЗМАЗЗ се должни да управуваат и 
работат со внимание во согласност со начелата на добро управување во интерес на асоцијацијата, а 
над личните интереси односно во интерес на остварување на целите во согласност со Законот и 
Статутот. 

Членовите на органите на ЗМАЗЗ можат да примаат надоместок на патни и дневни 
трошоци како и надоместок за вршење на работи во органите на асоцијацијата во согласност со 
Закон и овој Статут 

Вработените имаат право на плата и надоместоци во согласност со закон и колективен 
договор. 

Член 55  

Со имотот и средствата на ЗМАЗЗ располага Управниот одбор. 

Член 56 

За извршување на финансиските документи е задолжен застапникот/застапниците на 
асоцијацијата.  

 

VII. ПРЕОБРАЗБА, СТАТУСНИ ПРОМЕНИ И ПРЕСТАНОК НА МАКЕДОНСКА 
АСОЦИЈАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ЗАДРУГИ 

Член 57 

 ЗМАЗЗ не може да ја преобрази формата во друга форма. 

Член 58 

 За статусни промени се сметаат присоединување, спојување на ЗМАЗЗ кон други 
асоцијации и поделба на ЗМАЗЗ. 

 За статусните промени одлучува Собранието на ЗМАЗЗ со 2/3 мнозинство гласови од 
вкупниот број на членови на ЗМАЗЗ. 

Член 59 

Одлука за престанок на ЗМАЗЗ донесува Собранието со двотретинско мнозинство на 
гласови од сите членови на асоцијацијата ако: 
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- е донесена одлука за престанок на постоење во согласност со Статутот; 

 - е поминато двојно повеќе време од времето предвидено за одржување на седница на највисокиот 
орган утврден со статутот, а таа не е одржана; 

- во две последователни години не е поднесена завршна сметка во согласност со закон;  

- статусна измена која предвидува престанок на постоењето;  

- е донесена одлука на надлежен суд;  

- стечај и спроведена ликвидација; 

- ако бројот на членовите се намали под бројот определен за основање по Законот за Здруженија и 
фондациите (Сл. весник на Р. Македонија бр.52 од 16 април 2010 год); 

Член 60 

Во случај на престанок на ЗМАЗЗ имотот и средствата согласно овој Стутот по исполнување на 
обврските, се пренесуваат со одлука на Собранието на сродно здружение на земјоделски задруги 
кое ќе ја има репрезентативноста кај Земјоделските задруги на национално ниво 

За донесување на одлуката за престанок на ЗМАЗЗ задолжително писмено се известува 
надлежниот орган Централен Регистар на РСМ – Скопје. 

Решението за престанок и бришење на ЗМАЗЗ го донесува Централниот Регистар на 
Република Северна Македонија. 

Член 61  

Членовите на органите на ЗМАЗЗ одговараат лично и неограничено за своите обврски кон 
ЗМАЗЗ, за злоупотреба на финансиските средства, за постигнување на цели што за нив како 
поединци се забранети или за злоупотреба на ЗМАЗЗ како правно лице за да им нанесат штета на 
своите доверители. 

Членовите на органите на ЗМАЗЗ се одговорни солидарно за штетата на ЗМАЗЗ 
предизвикана од нивната работа, ако таа е предизвикана со грубо невнимание или со намера да се 
предизвика штета освен во случаите кога во одлучувањето го издвоиле своето мислење на 
записник или не учествувале во одлучувањето. 

Барањето за надоместок на штета го поднесува Надзорниот Одбор на ЗМАЗЗ. 

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 62  

Со донесување на овој Статут престанува да важи Статутот бр 1 од 2012 година, донесен 
на седницата одржана на ден 16.03.2012 година  
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Член 63  

Иницијатива за изменување или дополнување на Статутот може да покрене секој член на 
ЗМАЗЗ. 

Член 64 

 Толкување на одредбите на овој Статут дава Собранието на ЗМАЗЗ.  

Член 65 

Овој Статут влегува во сила со денот на усвојувањето од страна на Собранието на ЗМАЗЗ. 

 

МАКЕДОНСКА АСОЦИЈАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ЗАДРУГИ 

  

  

  

Претседател, 

                                                                                                                                                                          
                                      _____________________ 

Менде Ивановски 

                                                                                                                                                            
       

 


