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       СКМ-ЗП-РУ-08/03 

 
Врз основа на член 40, од Статутот на Стопанската комора на 

Македонија,  согласно заклучокот од седницата на Групацијата за против 
пожарна заштита, одржана на 04.06.2015 година за нејзино конституирање 
како посебна форма на организирање и работење, поради специфичноста 
на дејноста, членките на Групацијата за против пожарна заштита, на 
седницата одржана на 28.09.2015 година, ја донесоа следната  

 
 

О Д Л У К А 
 
за конституирање на Групацијата за против пожарна заштита  како посебна 

форма на организирање и работење во рамки на  
Стопанската комора на Македонија   

 
 

Член 1 
 
Заради ефикасно остварување на специфичните интереси фирмите 

од дејноста против пожарна заштита се формира Групацијата за против 
пожарна заштита како посебна форма на организирање и работење во 
рамки на Стопанската комора на Македонија  (во натамошниот текст: 
Групација). 
 

Член 2 
 
Групацијата ќе ги остварува следните работи: 

 
- разгледува прашања во врска со унапредувањето на работењето и 

решавањето на тековните проблеми во дејноста; 
- ги усогласува пројавените спротивности и различни интереси во 

рамките на дејноста, имајќи ги предвид и интересите на другите  
деловни субјекти во целина; 

- усвојува заклучоци и предлага мерки што се од заеднички интерес на 
членовите, а кои не се во спротивност со позитивните законски 
прописи и  добрите деловни обичаи; 

- разгледува предлози на закони, подзаконски акти и други прописи, 
дава мислења и предлози по прашања од заеднички интерес на 
членовите  и покренува иницијативи за донесување и за измени и 
дополнувања на истите; 

- иницира и остварува соработка со членови на други здруженија во 
рамките на Комората и надвор од неа по прашања од заеднички 
интерес и остварува меѓународна соработка во согласност со 
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програмските активности на Групацијата и со општите акти на 
Комората; 

- соработува со надлежните органи и институции во земјата согласно 
Законот и  со општите акти на Комората и ги застапува интересите на 
членовите на Групацијата; 

- врши размена на информации од интерес на членовите на 
Групацијата; 

- ги координира активностите за организиран настап на членовите на 
семинари, конгреси и други  манифестации во земјата и во странство; 

- ги  поттикнува  имплементацијата на европските правила и стандарди 
и перманентното функционално образование и иновација на 
знаењата на стручните кадри од дејноста; 

- остварува други активности што заеднички ќе ги договорат членките 
на Групацијата. 

 
Член 3 

 
Во Групацијата членуваат заинтересираните компании од дејноста 

против пожарна заштита. Пристапувањето за член како и откажувањето од 
членство е доброволно.  

Членството во Групацијата се стекнува со потпишување барање за 
членство – пристапница, која се доставува до Стручната служба на 
Комората. 

Во Групацијата можат да членуваат и други фирми од дејноста кои 
имаат интерес за членство, со претходна согласност од членките на 
Групацијата. 

Субјектот што станал член на групацијата е должен редовно да ја 
плаќа членарината. 

 
Член 4 

 
Секој член на Групацијата ги има следните права и обврски: 

- да бира и да биде биран во органите и телата на Групацијата; 
- редовно и навремено да биде информиран за прашања од 

делокругот на работата на Групацијата; 
- да покренува иницијативи за донесување и да разгледува предлози 

на закони и други прописи, да дава мислење и предлози по прашања 
од соодветната дејност и стопанството во целина; 

- да користи стручна и друга помош, како и услуги кои ги врши 
Стопанската комора на Македонија во рамките на својата дејност; 

- да користи деловни информации со кои Стопанската комора на 
Македонија располага; 

- да се придржува кон одредбите на Статутот на Стопанската комора 
на Македонија, општите акти и другите одлуки на органите на 
Комората, оваа Одлука и другите акти и одлуки на Групацијата; 
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- да учествува во обезбедувањето средства за остварување на целите 
на зачленувањето, согласно одредбите на Статутот на Стопанската 
комора на Македонија; 

- да учествува во креирањето на програмите за работа на Групацијата 
и на Стопанската комора на Македонија. 
 

 
   

Член 5 
 

Од претставниците на членовите на Групацијата на пленарна 
седница Групацијата избира Управен одбор како орган на управување  
претседател и заменик претседател. 
 Управниот одбор има 5 членови.  
 Претседателот е член на Управниот одбор.  
 Претседателот на Управниот Одбор е и претседател на Групацијата 
и заменик претседател е заменик претседател на Управниот Одбор . 
 Мандатот на членовите на Управниот одбор изнесува 2 години, со 
можност за повторен избор. 

 
  

Член 6 
Работите од својот делокруг Управниот одбор на Групацијата ги врши 

во согласност со Статутот на Стопанската комора на Македонија, оваа 
Одлука и интересите на членовите на Групацијата.   
 
 

Член 7 
 
Претседателот ја претставува Групацијата, ги свикува и раководи со  

седни 
 
Работата на седниците на Групацијата се одржува со присуство на 

мнозинство од претставниците на членките на Групацијата. 
Одлуките во Групацијата се носат со мнозинство гласови од 

присутните членки на Групацијата.  
  

Член 8 
 
Членовите на Групацијата плаќаат придонеси за членство во 

Стопанската комора на Македонија, согласно Одлуката за утврдување на 
основицата за пресметување и стапката на придонесот (членарината) за 
Стопанската комора на Македонија, бр. 07-1018/7 од 10.03.2005 година. 

Висината на финансиските средства потребни за работа на 
Групацијата се утврдуваат со Финансискиот план на Стопанската комора на 
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Македонија, врз основа на програма за работа верифицирана од 
Собранието на Стопанската комора на Македонија. 

За извршување на одредени работи од делокругот на Групацијата кои 
не се финансираат од придонесот, односно за финансирање на посебни 
активности што не се утврдени со годишната програма за работа на  
Комората, членовите на Групацијата, можат да обезбедуваат наменски 
средства, односно да донесат одлука за обезбедување средства за 
одделни специфични намени, со кои располагаат самостојно. 
 Средствата за посебни намени на Групацијата се водат на посебна 
потсметка во Стопанската комора на Македонија. 
 Наредбодател за користење на посебните средства е претседателот 
на Групацијата.      
 

Член 9 
 
Административните работи за потребите на Групацијата ќе ги 

обавува Стручната служба на Стопанската комора на Македонија.  
 

Член 10 
 
Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето. 

 
 
Бр.17- 2563/3       
28.09.2015 год.       
С к о п ј е 
 
      Претседател на Групацијата за   

           против пожарна заштита,   
                 Милан Клопчевски с.р. 


