
 
 
Врз основа на член 5 став 1 и член 25 став 1 алинеја 1 од Законот за здруженија 
на граѓани и фондации ( Сл.весник на РМ бр.31/98 ) и член 53 став 9 од Законот 
за заштита  од пожари ( Сл. весник на СРМ бр. 43/86 ) , Собранието на 
здружението - доброволно противпожарно друштво Св.Николе на Седницата 
одржана на ден 17.11.1998 год. Донесе: 
 

С   Т   А   Т   У   Т  
 

НА ДОБРОВОЛНО ПРОТИВПОЖАРНО ДРУШТВО СВЕТИ НИКОЛЕ 
 

Член 1 
 

Општи одредби  
 
Доброволно противпожарно друштво ( во натамошниот текст друштво ) е 

доброволна , стручна хуманитарна , невладина и непрофитна асоцијација на 
граѓани кои го прифаќаат овој Статут и зачленети се во друштвото заради 
задоволување на своите лични и заеднички интереси . 

 
Член 2 

 
 Името на друштвото е : Доброволно противпожарно друштво Свети 
Николе. 
 Скратена назнака на името на друштвото е ДПД - Св.Николе. 
 Подрачје на дејноста на друштвото е град Свети Николе. 
 Седиште на друштвото е во Свети Николе. 
 

Член 3 
 

 Друштвото има својство на правно лице . Својството на правно лице се 
стекнува со денот на уписот во Регистерот на здруженијата на граѓани и 
фондации што се води во Основниот суд во Штип . 
 

Член 4 
 

 Друштвото има печат. 
 Печатот има кружен облик со димензии 18 и 33 мм , со испишан текст на 
работ на печатот : Доброволно противпожарно друштво Свети Николе . Во 
средината на печатот се наоѓа противпожарниот знак. 
 
 

Член 5 
 

 Работата на друштвото е јавна. 
 

 

mailto:PROTIVPO@ARNO


 
 
 
 
 

Член 6 

Цели и задачи  
 
Друштвото ги остварува следните цели и задачи : 
 
- Ја следи и анализира положбата во доброволното противпожарството 

и превзема мерки за унапредување на доброволното 
противпожарството и заштита од пожари ; 

- Го анализира и следи спроведувањето на мерките за заштита од 
пожари и покренува иницијатива за нивна дополнување и измена; 

- Покрнува активности на своите членови за спроведување на 
превентивни и други мерки поради остварувањето на задачите за 
заштита од пожари и унапредувањето на противпожарњтвото во 
целина ; 

- Работи на вклучување што поголем број граѓани , а посебно младинци 
во работата на друштвото ; 

- Организира културно-просветна , спортска , забавна и друга активност; 
- Развива и покренува активности за заштита од пожари; 
- Организира советувања , семинари, протвпожарни натправари и други 

стручни и информатвно - пропагандни акции од значење за 
противпожарството и за ширење на противпожарна култура меѓу 
граѓаните ; 

- Во основните и во средните училишта како и во предшколските 
установи врши едукативно - превентивна дејаност ; 

- Соработува со локалните власти , претпријатија, средства за јавно 
информирање, здруженија и други организации во унапредувањето на 
противпожарството и заштитата од пожари; 

- Друштвото не може да врши политички активности или да ги користи 
својот имот и средства за остварување на цели на политички партии ; 

- Програмата на друштвото не може да биде насочена кон насилно 
уривање на уставниот поредок на Републиката , потикнување на воена  
агресија и разгорување на национална , расна и верска омраза и ли 
нетрпеливост; 

- Друштвото не може да врши стопанска дејност ; 
- Друштвото може да основа единствено друштво со ограничена 

одговорност и акционерско друштво за остварување на своите цели , 
интереси и активности и за финансирање на нивните функции утврдени 
со овој Статут ; 

- Врши и други работи од интерес за своите членови и за развој и 
афирмација на противпожарството и заштитата од пожари. 

 
 



Член 7 
 
 Членови на друштвото 
 
 Членувањето во друштвото е доброволно . 
 Член на друштвото може да биде секој граѓанин државјанин на Република 
Македонија . 
 Зачленувањето во друштвото се врши со пристапница која при 
исклучување или престанок на членувањето задолжително се враќа. 
 Секој член може доброволно да истапи од друштвото. 
 
 
 
 

Член 8 
 
 Членови на друштвото можат да бидат ; редовни заслужни и помагателни . 
 Друштвото може да има секции на млади на возраст од 7 до 12 години и 
од 13 до 22 години. 
 

Член 9 
 

 Помагателни членови се физички и правни лица кои со финансиска и 
друга помош и активности учествуваат во остварувањето на целите и задачите 
на друштвото. 
 

Член 10 
 

 Заслужни членови се физички лица кои посебно се истакнувале во 
остварувањто на целите и задачите на друштвото и во унапредувањето на 
противпожарството воопшто . 

 
 

Член 11 
 

 Членови на противпожарниот подмладок се млади на возраст од 7 до 12 
години и од 13 до 17 години кои во противпожарната организација на нладите 
придонесуваат за остварување на целите и задачите на друштвото . 
 

Член 12 
 

 Членовите на друштвото имаат членска книшка со која се докажува 
членувањето во друштвото. 
 Заслужен член е најголемо јавно признание за кое се добива заслужна 
диплома. 
 Зачленување во секцииите на младите во друштвото се врши со 
пристапница заедно со потписот на родителот или старателот . 
 



 
Член 13 

 
 На членовите на друштвото им престанува членството со истапување, 
бришење или исклучување од  членството . 

Истапување од членството се врши врз основа на писмена изјава на 
членот на друштвото. 

Бришење од редовното членство на друштвото се врши кога членот не е 
активен повеќе од една година без оправдани причини . 
 

Исклучување од членството се врши врз основа на одлука на Управниот 
одбор поради нанесување штета на угледот на друштвото, односно во случаите 
предвидени со закон и други прописи. 

Против одлуката за бришење односно исклучување од членството, член 
друштвото има право на приговор , односно жалба . 

Приговорот се поднесува во рок од 8 дена до Управниот одбор , а жалбата 
во рок од 15 дена при приемот на решението до Собранието на друштвото . 

 
Член 14 

 
Друштвото се организира и дејствува врз територијален принцип. 
 

Член 15 
 

Основање на друштво 
 
Граѓаните можат да основаат друштво заради задоволување на своите 

лични и заеднички цели и интереси. 
За видот на друштвото и внатрешната организација на друштвото, 

одлучуваат граѓаните како основачи на основачко собрание . 
Основачи на друштвото можат да бидат само полноленти граѓани 

државјани на Република Македонија . 
Основачи на друштво не можат да бидат лица на кои со правосилна 

судска пресуда им е одземена деловната способност. 
 

Член 16 
 

Друштво можат да основаат најмалку петмина полнолетни граѓани 
државјани на Република Македонија . 
 

 
Член 17 

 
Друштвото се основа на Собрание на основачите на кое се донесува акт 

за основање Програма, Статут и се избираат негите органи . 
Актот за основање на друштвото особено содржи : 
- Име , седиште и адреса на друштвото; 



- Имиња , адреси и единствен матичен број на основачите ; 
- Цели и задачи и  
- Име на овластеното лице кое ќе го претставува и застапува во 

правниот промет и спрема трети лица во јавноста. 
 

Член 18 
 

Здружување 
 
За заедничко унапредување на својата работа и активности , за 

усогласување на посебните и заеднички интереси од областа на 
противпожарната заштита , друштвото се здружува во општинскиот 
противпожарен сојуз. 

 
Член 19 

 
Во реализација на своите цели и задачи друштвото соработува со 

територијалната професионална противпожарна единица кој делува на 
подрачјето на друштвотото . 

 
Член 20 

 
Противпожарна единица 
Друштвото може да има противпожарна единица коко организационен 

облик на своето делување во согласност со Статутот и Законот. 
Противпожарната единица ја сочинуваат најмалку 10 членови , 

оспособени во согласност со Законот за заштита од пожари. 
 

Член 21 
 

Органи на друштвото 
Органи на друштвото се Собрание и Управен одбор . 
Собранието е највисок орган на Управата на друштвото . 
Собранието го сочинуваат сите членови на друштвото. 

 
Член 22 

 
Собранието на друштвото  : 
- Донесува Статут  , Програма и други акти ; 
- Усвојување годишен извештај , насоки и план за работа; 
- усвојува финансиски план и завршна сметка ; 
- Одлучува за здружување или разделување од друго друштво и за 

зачленување во Општинскиот противпожарен сојуз ; 
- Констатира прием на нови членови и престанок на членувањето; 
- Ги избира и отповикува претседателот, членовите на извршниот орган , 

старешината на противпожарната единица и членовите на Надзорниот 
одбор ; 

- Одлучува за престанок на друштвото со двотретинско мнозинство ; 



- Врши и други работи во согласност со Статутот и другите општи акти 
на друштвото ; 

- Го усвојува извештајот за работа на Управниот и Надзорниот одбор . 
 
 

Член 23 
 

 Седницата на Собранието се одржува секоја година. 
 Изборна седница на Собранито се одржува секоја четврта година . 
 

 
 
 
 

Член 24 
 

 Седница на Собранието свикува Петседателот на Собранието. 
 Седница на Собранието се свикува и по предлог на Управниот одбор или 
на 1/5 од вкупниот број членови на Собранието по барање на Надзорниот одбор. 
 Ако Председателот на Собранието во рок од 14 дена од денот на 
дае3ниот предлог не свика седница , седницата ја свикува Управниот одбор или 
иницијаторите . 
 

Член 25 
 

 Собранието може да рабори полноважно ако на него присуствуваат повеќе 
од половината од вкупниот број членови . 

Собранието одлуките ги донесува со мнозинство гласови од присутните . 
За престанок на друштвото потребно е квалификувано мнозинство за 

одлучување . 
 

Член 26 
 

Управен одбор 
 
Управниот одбор е извршен орган на Собранието . 
Управниот одбор брои 5 членови . 
Старешината на противпожарната единица и Секретарот по функција се 

членови на Управниот одбор . 
 

Член 27 
 

Членовите на Управниот одбор се одговорни пред Собранието за својата 
работа . Во случај да член на Управниот одбор не ги врши своите должности во 
согласност со целите , задачите и интересите на друштвото, Управниот одбор 
може да ги отповика . Ако Управниот одбор не ги врши своите функции во 



согласност со целите, задачите и интересите на друштвото, Собранието може да 
го отповика . 

Мандатот на членовите на Управниот одбор трае четири години . 
 

Член 28 
 

Управниот одбор : 
 
- Ги подготвува седниците на Собранието ; 
- Го подготвува нацрт от на Статутот и другите одлуки што треба да ги 

донесе Собранието ; 
- Ја спроведува политиката, заклучоците и одлуките донесени на 

Собранието ; 
- Ги утврдува финансискиот план и завршната сметка ; 
- Ги донесува потребните акти врз база на Статутот и Законите и го 

следи нивното реализирање ; 
- Донесува одлука по жалба ; 
- Донесува одлука за финансиско работење меѓу две Собранија ; 
- Ги избира членовите на Старешинството ; 
- Го избира Секретарот на друштвото како и претставници на друштвото 

во противпожарниот сојуз на општината ; 
- Во зависност од потребата може да формира стручна случба и да врши 

контрола на нејзината работа ; 
- Управува и одговара за управувањето со имотот на друштвото ; 
- Подготвува годишен или периодичен извештај за својата работа ; 
- Го обезбедува работењето на друштвото во воени услови во соработка 

со соодветни државни органи; 
- Врши и други работи по овластување на Собранието, а во согласност 

со одредбите на овој Статут . 
 

Член 29 
 

 Управниот одбор може да има постојани и повремени комисии . 
 

Член 30 
 Старешинство 
 
 Старешинството брои 3 членови , а го сочинуваат старешината на 
противпожарната единица, старешината на одделението и водот. 
 Старешината на противпожарната единица претседава на седницата на 
Старешинството . 
 Старешинството : 

- Ги следи и координира работите на превентивна заштита и гаснење на 
пожари ; 

- Се грижи за стручно оспособување на пожарникарите и организира 
противпожарни натправари и други форми на работата на 
пожарникарите во друштвото ; 



- Ги извршува работите на спасување на луѓето и имотот во несреќите и 
техничките интервенции ; 

- Се грижи за одржување на опремата и други средства за заштита од 
пожари . 

 
Член 31 

 
 Надзорен одбор 
 

Членовите на Надзорниот одбор ги избира Собранието од редовите на 
членовите на друштвото . 

Надзорниот одбор брои 3  члена . 
Мандатот  на членовите на Надзорниот одбор трае 4 години . 
Седница на Надзорниот одбор ги свикува и со нив претседава 

Претседателот на Надзорниот одбор . 
Претседателот на одборот ги избира членовите од своите редови . 
Надзорниот одбор : 
- Врши контрола на намеското користење и располага со средствата и 

приходите на друштвото ; 
- Го следи спроведувањето на Статутот и општите акти ; 
- Го анализира спроведувањето на одлуките , заклучоците и смерниците 

на Собранието , Управниот одбор , неговите органи и Старешинството ; 
- Го известува за својата работа Собранието еднаш годишно и предлага 

преземање на соодветни мерки . 
 

Член 32 
 

 Претседател на друштвото  
 
 Собранието избира претседател на друштвото . 

Претседателот се избира со мандат од четири години . 
Претседателот ги свикува седниците на Собранието на друштвото и 

претседава на седницата на Собранието и Управниот одбор . 
Претседателот на Собранието воедно е и претседател на Управниот 

одбор на друштвото . 
Претседателот го застапува друштвото во правниот промет со трети лица 

. 
Претседателот : 
- На седниците се грижи за подготовка на Собранието и Управниот 

одбор ; 
- Ги потпишува одлуките , договорите и другите акти што ги донесува 

Собранието и Управниот одбор ; 
- Го претставува друштвото ; 
- Извшува и други работи предвидени со Статутот, одлуките и 

заклучоците на Собранието  и Управниот одбор . 
Во случај на отсутност или спреченост , претседателот го заменува 

старешината на противпожарната единица . 



Претседателот на друштвото е наредбодател за извршување на 
финансискиот план на друштвото , а во негово отсуство или спреченост може да 
биде и член на Управниот одбор што ќе го овласти претседателот на друштвото . 

 
Член 33 

 
Старешина на противпожарна единица 
 
Друштвотот има Старешина кој ги извршува оперативните работи и задачи 

соглсно со дејностите на друштвото. 
Собранието го избира старешинството на противпожарната единица за 

време од 4 години. 
За старешината може да биде избрано лице со чин противпожарен 

офицер,а доколку го нема во друштвото, Собранието избира друго лице од 
членови на доброволното противпожарно друштво . 

Старешината : 
- Ги следи , усогласува и ги насочува активностите на Старешинството и 

противпожарната единица во превземање на соодветни стручно-
технички мерки поради превентивна заштита и гаснење на пожари ; 

- Работи на унапредување на превентивните и оперативните дејности на 
противнпожарната единица во заштитата од пожари. 

 
 
 
 
 

Член 34 
 

Секретар 
 
Друштвото има секретар . 
Секретарот го избира Упраавниот одбор за време од 4 години. 
Секретарот : 
- Ги извршува организационите и кадровски работи во друштвото ; 
- Ги подготвува материјалите за седниците на Собранието  Управниот 

одбор и неговите органи ; 
- Ги подготвува и усогласува стручните работи во друштвото ; 
- Помошник наредбодател е за извршување на финансискиот план 
- Изготвува информации за друштвото ; 
- Му предлага на Управниот одбор општи акти што се однесуваат на 

врабптените работници во друштвото ; 
- Извршува и други задачи и работи што ќе му ги доверат Собранието , 

Управниот одбор или Претседателот на друштвото . 
 

Член 35 
 



Стручни работи 
 
Друштвото во зависност од потребите за остварување на своите цели 

може да има стручна служба . 
Организацијата и начинот на извршување на работите , бројот на 

потребните работници, во зависност од средствата , се утврдуваат со посебен 
акт согласно со овој Статут, кој на предлог на Секретарот го донесува Управниот 
одбор . 

Управниот одбор може делумно или целосно да го отстапи извршувањето 
на стручните работи на други стручни органи и поединци. 
 

Член 36 
 

За остварување на своите цели, интереси и активности и за финансирање 
на своите активности утврдени со овој Статут, друштвото може да формира 
друштво со ограничена одговорност и акционерско друтво . 

 
Член 37 

 

Финансирање на друштвото 
 
Друштвото може да стекнува предмети, парични средства и имотни права . 
Средствата ги стекнува од : 
- Членарина ,прилози , донации , подароци и сл. 
- Приходи од добивката на трговското друштво што го основале со 

средства на друштвото ; 
- Средства од Буџетот на локалната самоуправа ; 
- Средства за осигурување преку заедницата на осигурување ; 
- Други приходи . 

 
Член 38 

 
 Материјалното - финансиско работење се обавува согласно законите и 
другите прописи . 

Материјалното - финансиско работење и евиденцијата се утврдуваат 
согласно општите акти на друштвото . 

 
Член 39 

 
Надзор над законитоста на работата на друштвото врши органот на 

управата во чиј делокруг спаѓа дејноста на друштвото . 
 

Член 40 
 

Имот на друштвото 
 



Во имот на друштвото влегуваат средствата добиени од членарини, 
донации, легати , приходи добиени од поранешните општествени организации , 
самоуправните заедници за редовна дејност. 

Со имото на друштвото управуваат органите на друштвото и одговорни се 
за неговата употреба и користење. 

Имотот на друштвото се употребува за остварување на целите и задачите 
на друштвото . 

 
 

Член 41 
 

Информирање 
 
Работата на друштвото е јавна. Друштвото во рамнките на своите 

можности ќе издава соодветни информативни материјали за активностите на 
друштвото , заради информирање на членовите и јавноста . 

Членовите на пошироката јавност се информираат за позначајните 
активности на друштвото по пат на средствата за јавно информирање. 
Информации дава Претседателот на друштвото или лице кое тој ќе го овласти. 

 
 

Член 42 
 

Друштвото може да дава награди, признанија  на поединци, здруженија , 
заедници, претпријатија, институции, заслужни за остварување на целите и 
задачите на друштвото во согласност со Правилникот за награди и признанија на 
Противпожарниот сојуз на Македонија . 

 
Член 43 

 

Престанок на друштвото 
 
Друштвото престанува : 
- Ако е донесена одлука на Собранието на друштвото со двотретинско 

мнозинство ; 
- Ако бројот на членовите на друштвото се намали под бројот определен 

со основање ; 
- Ако Уставниот суд на РМ донесе одлука дека Програмата и Статутот не 

се во согласност со Уставот ; 
- Ако се утврди дека друштвото престанало со работа и во други случаи 

определени со Зкон ; 
- Ако работи спротивно на одредбите на член 6 став 1 алинеја 10 и 11 од 

овој Статут ; 
- Со престанок на друштвото со имотот и средствата се одлучува 

согласно член 53 од Законот за здруженија на граѓани и фондации . 
 



 
 

Член 44 
 

Преодни и завршни одредби 
 
Друштвото ќе ги усогласи своите акти во рок од шест месеци од денот на 

стапување на снага на Статутот . 
 

Член 45 
 

Измени и дополнувања на овој Статут се вршат на начин и постапка по кој 
е донесен Статутот . 

 
Член 46 

 
Со стапување во сила на овој Статут престанува да вачи Статутот на 

друштвото донесен на 15.05.1995 година бр.12-45/2 . 
 

Член 47 
 

Овој Статут стапува во сила од денот на неговото донесување во 
Св,Николе на ден 17.11.1998 година . 

 
 
                     Претседател,  
                Доброволното противпожарно друштво 
                                                                      Свети Николе 
 
                             ______________________________________ 
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