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Врз основа на член 23, а во врска со член 104 од Законот за здруженија и
фондации (Службен весник на РМ, број 52/2010), Собранието на Сојузот на
сообраќајни инженери на Македонија, на седницата одржана на ____________ го
донесе следниот

СТАТУТ
НА СОЈУЗОТ НА СООБРАЌАЈНИ ИНЖЕНЕРИ НА
МАКЕДОНИЈА
И. ОПШТИ ОДРЕДБИ
член 1
Со овој Статут се уредуваат целите и задачите, статусната и предметна
поставеност, дејностите, организациската утврденост, и функционирањето на Сојузот
на сообраќајни инженери на Македонија (во натамошниот текст – Сојуз или ССИМ).
член 2
Сојузот на сообраќајни инженери на Македонија е здружение на сообраќајни
инженери во кое сообраќајните инженери, доброволно пристапиле (се зачлениле)
заради остварување на нивните цели, дејности и заштита на права, интереси и
уверувања во согласност со Устав и закон.
Основната цел на Сојузот на сообраќајни инженери на Македонија е проектиран
резултат или состојба во кои треба да се обезбедат можности, неговите членови да го
подобрат својат општ и општествен статус, како во однос на струката и стручниот
кадар од овој профил, така и во однос на останатите сродни струки и стручни кадри од
други профили во земјата и во странство.
Заради остварување на основната цел утврдена во претходниот став од овој
член, Сојузот е членка на Инженерската институција на Македонија (ИМИ).
Сојузот го задржува правото, согласно законот:
-да се здружува и во други сојузи или други форма на здружување, кои имаат
својство на правно лице;
-да членува во меѓународни организации или на друг начин да соработуваат со
нив.
-со здружуваат во сојуз или друга форма на здружување, да не го изгуби
својството на правно лице.
Посебни цели и задачи на Сојузот се:
-да ја брани слободата на професионално изразување на неговите членови;
-да се бори против нивната злоупотреба и против создавањето монополи во
однос на извршувањето на професионалната определеност на неговите членови;
-да ги заштитува и унапредува слободите, правата и одговорноста на
сообраќајните инженери во остварувањето на нивната стручна и професионална
определба;
-да го заштитува угледот и достоинството на сообраќајно инженерската
професија и да ја заштитува и поттикнува слободата на критичкиот и креативниот труд.
-да ги застапува членовите, да ги претставува пред општествената заедница,
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активно да учествува при подготовката на законските прописи и меѓународните
конвенции од интерес на професијата и да го брани професионалниот интерес пред
општествената јавност.
член 3
Својата дејност Сојузот ја остварува врз основа на следните начела :
-независност;
-јавност и транспарентност;
-непрофитност;
-непартиско дејствување;
-иницијативност во јавниот живот.
„Дејност” во смисла на претходниот став од овој член е активност
класифицирана според националната класификација на дејности со која Сојузот ги
остварува своите цели утврдени во член 2 од овој Статут

И. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ
1. Статусна и предметна поставеност и одговорност
член 4
Сојузот е правно лице и може да стекнува имоти и права, да презема обврски, да
стекнува сопственост и други стварни права, да склучува договори и други правни
работи, да тужи и да биде тужен, како и да учествува во други постапки во севкупниот
правен и деловен промет, согласно позитивното право.
Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка и
одговара за своите обврски со целиот свој имот и средства.
член 5
Во правниот промет од претходниот став, Сојузот учествува заради остварување
на целите определени со овој Статутот и со програмите за работа и за таа цел на
членовите може да им пренесува одредени права и обврски.
Членовите го задржуваат правото на Сојузот да му пренесуваат одредени права
во интерес на остварување на целите определени со овој Статутот и со програмите за
работа.
Членовите се согласни на Сојузот да му даваат и други обврски заради
исполнување на условите за реализација на нивните цели и интереси сврзани со
дејноста и нивното работење.
член 6
Сојузот може во правниот промет да пренесува свои права врз основа на
воспоставени договорни односи на друштвата со ограничена одговорност или на
друштвата со ограничена одговорност од едно лице, чии соосновачи или основачи се
неговите членови.
Сојузот може во правниот промет да пренесува свои права и на трети лица врз
основа на воспоставени договорни односи.
член 7
Сојузот може да бара да му се довери вршење на јавно овластување, со
пренесување на надлежности од орган на државна управа, од орган на општините,
општините во градот Скопје и градот Скопје и други органи кои имаат јавни
овластувања, во согласност со закон.
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2. Фирма и седиште на ССИМ
член 8
Сојузот на сообраќајни инженери на Македонија работи под името (фирмата)
испишана со кирилично писмо: “Сојуз на сообраќајни инженери на Македонија”.
Скратеното име (лого) гласи: “ССИМ”.
Во деловните односи со странство Друштвото ќе го употребува англискиот
превод на македонското значење на фирмата, испишан со латинично писмо:
“Ассоциатион оф Траффиц Енгенеерс оф Мацедониа”.
Сојузот има сопствен заштитен знак. Заштитниот знак е во правоаголан форма
со портокалова боја, со правоаголна форма во однос 2 : 1 (ширина : висина), а во
средината се испишани буквите “ССИМ” со бела боја.
член 9
Седиштето на Сојузот е во Скопје, на ул. улица “Даме Груев” 14/а.
Сојузот се организира и делува на подрачјето на Република Македонија и за таа
цел може да основа подружници.
член 10
Сојузот има печат во кружна форма, на кој е испишан називот на фирмата на
македонски јазик, во чиј средишен дел се наоѓа скратената ознака (логото) од член 8
став 2 од овој Статут.
Сојузот има штембил за приемни и штембил за излезни акти во правоаголна
форма.
Печатот и штембилите се употребуваат за заверка и евиденција на сите општи
акти и за кореспонденцијата на Сојузот.

3. Времетраење на Сојузот
член 11
Сојузот е основан и продолжува да работи во континуитет, на неопределено
време,

4. Членување во Сојузот и правни односи меѓу членовите
член 12
Членувањето во Сојузот е доброволно.
Основачите се членови на Сојузот со еднакви права и одговорности, како и
другите членови на здружението.
Физичко лице може да биде член на Сојузот доколку ги исполнува законски
пропишаните услови за членување во Сојузот и доколку:
-по својата стручност и образовен профил припаѓа на сообраќајната струка;
-има работни, стручни, научни и други искуства на полето на сообраќајот и
сообраќајното инженерство;
-ги познава, прифаќа и се согласува да работи на остварувањето на утврдените
цели на Сојузот, и со своето лично залагање може да даде соодветен придонес за
нивно остварување согласно законските прописи и актите на Сојузот.
Член во Сојузот може да биде и правно лице.
4.1. Регистар на членови
член 13
Зачленувањето во Сојузот се врши со пристапница, односно издавање членска
книшка, која при исклучувањето или престанокот на членувањето во Сојузот,
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задолжително се враќа или се поништува.
Во име и за сметка на правните лица – членови на Сојузот, пристапницата ја
потпишува физичкото лице кое добило овластување од правното лице, со што
правното лице станува рамноправен член на Сојузот, како и останатите негови членови
, физички лица.
Сојузот води регистар на членови и евиденција на членовите на органите.
Податоците од ставот 1 и 2 од овој член се ажурираат најмалку еднаш на две
години.
Сојузот ја гарантира анонимноста на личните податоци на членовите кои тоа го
побарале.
Податоците од ставот 1 од овој член се заштитени во согласност со прописите за
заштита на личните податоци и класифицирани информации.
Во смисла на овој член, за членови на Сојузот во континуитет се сметаат и оние лица,
кои до стапувањето во сила на овој Статут, сметано од основањето на Сојузот, веќе
имаат потпишано пристапница која се чува и се наоѓа во архивата на Сојузот.
член 14
Членот има право да биде биран во органите и телата на управување со Сојузот,
да учествува во работата на Сојузот, да придонесува за остварувањето на целите и
задачите и за развојот и популаризацијата на Сојузот
Правното лице како член на Сојузот, во работата на органите и телата на
Сојузот учествува со својот овластен претставник – физичко лице, кое ја потпишало
пристапницата од член 13, став 2 од овој Статут.
член 15
Обврски на членовите на Сојузот се:
-редовно да ја плаќаат чланарината.
-одлуката за износот на чланарината се определена со посебна одлука на
извршниот одбор на Сојузот;
-да присуствуваат на седниците и состаноците;
-да предлагаат решавање на прашања од заеднички интерес;
-да работат на развивање и унапредување на општествените и други активности
кои произлегуваат од Статутот, програмските цели и задачи и од усвоените одлуки и
заклучоци;
-да бараат и да даваат стручна и друга помош од областа на материјата која се
однесува на сообраќајното инженерство;
-да земаат континуирано и конкретно учество во спроведувањето на Програмата
на активностите на Сојузот.

5. Управување и застапување на ССИМ
5.1. Управување на здружението
член 16
Со Сојузот управуваат членовите непосредно или преку избраните претставници
во органите на Сојузот.
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5.2. Органи на управување со ССИМ
член 17
Органи на ССИМ се:
1. Собрание;
2. Извршен одбор; и
3. Претседател.
Со посебна Одлука, Собранието на ССИМ, може да формира и други органи и
тела на управување со Сојузот.
5.2.1. Собрание на ССИМ
член 18
Собранието е највисок орган на Сојузот и го сочинуваат сите членови, доколку
нивниот вкупен број не е поголем од 31.
Доколку вкупниот број на членови на Сојузот е поголем од 31, тогаш, членовите
се определуваат врз основа на претставнички принцип, односно еден член на
Собранието е претставник на одреден или соодветен број на членови на Сојузот.
Персоналниот состав на собранието на ССИМ се пополнува врз основа на
нивните претставници по регионална застапеност и тоа по пет претставници од шест
региони во Република Македонија
Еден член на собранието на ССИМ се делегира од Технички факултет – Битола,
отсек за сообраќај
член 19
Собранието на ССИМ полноважно одлучува ако се присутни повеќе од една
половина од вкупниот број членови.
Собранието одлуките ги донесува јавно, со мнозинство гласови од присутните.
Работата на Собранието се уредува со деловник за работа.
5.2.2. Надлежност на собранието
член 20
Во надлежност на Собранието е следното:
-донесува статут, програма и други акти;
-усвојува годишен извештај за работа и финансиски извештај;
-доставува финансиски извештај до надлежниот орган на државната управа,
односно до органот на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје во
случаите доколку Сојузот користи средства од Буџетот на Република Македонија,
односно буџетите на единиците на локалната самоуправа;
-одлучува за промена на целта на здружението;
-одлучува за внатрешната организација и организационите форми на органите
на здружението;
-избира и разрешува членови на извршниот одбор;
-одлучува за статусните измени на Сојузот,
-одлучува за престанок на Сојузот со двотретинско мнозинство гласови од сите
членови на здружението; и
-врши и други работи во согласност со Законот, Статутот и другите акти на
Сојузот.
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5.2.3. Работа на собранието
член 21
Собранието работи на седници со кои раководи претседателот на Собранието
кој е истовремено и претседател на ССИМ, но и застапник и претставник на ССИМ,
согласно член 24 од овој Статут.
Собранието, по правило, одржува седница најмалку еднаш годишно.
Вонредна седница на Собранието може да се одржи по потреба, на предлог на
извршниот одбор, или по писмено барање од една третина од членовите на Сојузот.
Вонредната седница на собранието од ставот 3 од овој член се одржува
најдоцна во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето за одржување.
Начинот на свикување на собранието, работата, донесувањето на одлуките и
одлучувањето без присуство, се уредуваат со деловник за работа на Собранието.
5.2.4. ИО на ССИМ
член 23
Извршниот одбор на Сојузот е извршен орган на Собранието во кој секој член
има еднакви права, обврски и одговорности за работењето и развојот на Сојузот.
член 24
Извршниот одбор на Сојузот брои 9 члена.
Извршниот одбор, на првата, конститутивна седница од својот состав избира
претседател и потпретседател.
Претседателот и потпретседателот на Извршниот одбор истовремено се и
претседател и потпретседател на Собранието на ССИМ, а претседателот го застапува
и претставува Сојузот во севкупниот правен и деловен промет.
Потпретседателот на ИО и на Собранието на Сојузот, го заменува
претседателот, во отсуство.
член 25
Претседателот и потпретседателот на Сојузот се членови на Генералното
собрание на Инженерската институција на Македонија, со мандат до истекот на
мандатот за кој се избрани како претседател и потпретседател на Сојузот.
За време на членувањето на претседателот и потпретседателот на ССИМ во
Генералното собрание на Инженерската институција на Македонија, тие имаат право
полноправно да учествуваат во работата на Институцијата, односно во нејзините
останати органи и тела на управување согласно Статутот на Институцијата.
5.2.5. Надлежност на ИО
член 26
Во надлежност на Извршниот одбор е следното:
-ги спроведува статутарните и програмските задачи на Сојузот, одлуките и
заклучоците на Собранието;
-донесува и реализира годишна програма за работа на Сојузот;
-предлага измени и дополнување на Статутот на Сојузот;
-донесува соодветни правилници, прифаќа спогодби и склучува договори;
-свикува седници на Собранието и припрема материјали;
-именува и разрешува секретар на Сојузот;
-ги утврдува положбата, делокругот, надлежностите и овластивањата на
секретарот во согласност со Статутот;
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-донесува одлука за формирање на постојани и поврмени комисии, и ја насочува
нивната работа;
-организира и активно учествува во организирањето на разни акции и
манифестации;
-остварува меѓународна соработка;
-донесува одлуки за награди, пофалници и признанија;
-донесува одлуки по приговори и жалби како орган што одлучува во
второстепена и последна инстанца;
-донесува одлуки за набавка и отуѓување на основните средства за работа на
Сојузот, за печатење стручна литература и за други потреби;
-донесува одлука за основање трговски друштва согласно законот;
-одлучува за потребата од утврдување на чланарина, односно за висината на
чланарината;
-донесува и други одлуки што ќе произлезат од тековното работење;
-врши и други работи во согласност со овој Статут.
член 27
Извршниот одбор за својата работа е одговорен пред Собранието на Сојузот.
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
Извршниот одбор, една третина од членовите на Сојузот.
Со седницата раководи и претседава Претседателот, а во негово отсуство
потпретседателот на Извршниот одбор.
Начинот на свикување на седницата и други прашања од работењето на
Извршниот одбор се уредуваат со Деловник за работа.
5.2.6. Претседател на ССИМ
член 28
Претседателот:
-го претставува и го застапува Сојузот;
-свикува и претседава со седниците на Извршниот одбор и на Собранието;
-ги спроведува одлуките на Собранието и Извршниот одбор;
-ги потпишува актите што ги донесува Собранието и Извршниот одбор и другите
акти што ги склучува ССИМ;
-ги прогласува наградите и признанијата на ССИМ;
-потписник е на сметките на ССИМ;
-формира постојани и повремрни работни тела на ССИМ;
-ја координира работата на постојаните и повремените работни тела на ССИМ;
-презема конкретни активности за отпочнување со вршење на дејност на ССИМ
и за тоа го информира Извршниот одбор, најмалку еднаш годишно;
-врши и други работи што ќе му ги довери Собранието и Извршниот одбор во
соглас-ност со Статутот и другите општи акти и превземени обврски на ССИМ.
5.2.7. Застапник на ССИМ
член 29
Застапник или претставник на Сојузот може да биде деловно способно физичко
лице кое има живеалиште или престојувалиште на територијата на Република
Македонија во согласност со закон.
Правата и обврските, застапникот на Сојузот ги врши во согласност со закон,
статутот и актите на Сојузот.
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Со посебна одлука на Извршниот одбор, може да се определи, Сојузот да има
уште едно лице овластено за застапување и претставување
5.2.8. Други органи на здружението
член 30
Со посебна одлука на Собранието на Сојузот, може да се предвидат и други
органи и тела на управување.
5.2.9. Одговорност за штета
член 31
Членовите на органите на управување со Сојузот и нивните застапници и
претставници се одговорни солидарно за штетата на Сојузот 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 претставник или ако не учествувале во одлучувањето.
Барање за надоместок на штета поднесува органот определен со статутот или
највисокиот орган на управување со Сојузот.

6. Стручна служба на ССИМ
член 32
За извршување на административно-стручни, помошни и на нив слични работи
од заеднички интерес за остварување на целите и задачите на Сојузот, со посебна
одлука на Извршниот одбор, може да се формира стручна служба со која раководи
директор.
Посебната положба, делокругот, надлежностите и овластувањата на директорот
ја утврдува Извршниот одбор на Сојузот, со посебната одлука за формирање на
стручната служба.
член 33
Правата, обврските и одговорностите за работа на стручната служба се
уредуваат со Правилник за организација и систематизација на работите и работните
места на ССИМ што го донесува директорот на Сојузот.
Описот и пописот на работите и работните задачи на директорот се дефинираат
со Правилник за организација и систематизација на работите и работните места на
ССИМ, во согласност со посебната одлука од член 30 став, 2 од овој Статут.
член 34
Средствата за работа на Стручната служба се определуваат со финансиски
план секоја година.
член 35
Директорот го именува и разрешува Извршниот одбор, согласно условите кои се
утврдени со посебната одлука.
Директорот на Стручната служба за вршење на своите должности и
одговорности е одговорен пред Извршниот одбор, а правата од работниот однос (плата
и друго) ги остварува во стручната служба.
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член 36
Директорот врши функција на работоводен орган на Стручната служба, согласно
законските прописи, овој Статут и колективните договори, како и:
-се грижи за извршување на одлуките донесени од Собранието и Извршниот
одбор;
-одговорен е за правилната примена на усвоените спогодби и договори;
-одговорен е за правилната примена на прописите и општите акти;
-тој е наредбодател и одговорен за извршување на финансискиот план и
програмата за работа и е потписник на сметката на ССИМ;
-се грижи за законитоста на актите донесени од Стручната служба;
-во правниот промет го претставува ССИМ и презема мерки и дејствија во име и
за сметка на ССИМ, согласно Статутот и одлуките на Извршниот одбор.
-врши и други работи утврдени си Закон, Статутот и другите акти на органите на
ССИМ.

7. Финансирање на ССИМ
член 37
Сојузот, средствата за финансирање ги стекнува од вршење на сопствена
дејност, едукација, издавачка дејност, научно-истражувачка дејност, членарина,
основачки влогови, доброволни прилози, донации, подароци (во пари, добра, имотни
права), односно дејности со кои се стекнува добивка, кирии и закупнини, како и
приходи од инвестиции, дивиденди, камати, заеми и други приходи во согласност со
закон и со статутот).
член 38
Финансиските средства на Сојузот се употребуваат за остварување на целите
определени со статутот и програмата.
Членовите на органите на Сојузот и нивните застапници и претставници се
должни да управуваат и работат со внимание и во согласност со начелата на добро
управување, во интерес на Сојузот, а над личните интереси, односно во интерес на
остварување на целите на Сојузот, во согласност со закон и статутот.
Средствата на Сојузот не можат да се исплаќаат на членовите, основачите,
членовите на органите, застапниците, вработените или со нив поврзани лица освен во
случаи кога член на Сојузот е корисник на услугите на Сојузот во согласност со целите
определени со статутот и програмата на организацијата.
Работата во органите на Сојузот по правило е доброволна, а членовите на
органите на Сојузот можат да примаат надоместок на патни и дневни трошоци, како и
надоместок за вршење на работи во органите на организацијата во согласност со
закон.
Вработените имаат право на плата и надоместоци во согласност со закон и
колективен договор.
7.1. Располагање со средствата во случај на престанок ССИМ
Член 39
Во случај на престанок на Сојузот, за распределбата на средствата и имотот на
Сојузот, одлучува Собранието, со двотретинско мнозинство.
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член 40
Сојузот престанува да постои ако е:
-донесена одлука за престанок на постоење во согласност со статутот,
-поминато двојно повеќе време од времето предвидено за одржување на
седница на највисокиот орган утврден со овој Статут, 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,
-донесена одлука на надлежен суд,
-стечај и
-спроведена ликвидација.
Сојузот може да престане и ако бројот на членовите на организацијата се
намали под бројот определен за основање.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
член 41
Право на толкување на одредбите на овој Статут има Собранието на ССИМ, а
помеѓу две Собранија, Извршниот одбор на ССИМ.
член 42
Измени и дополнувања на овој Статут се вршат по иста постапка како и за
негово донесување.
член 43
Овој Статут стапува во сила со денот на негото донесување, а ќе се применува
со пријавувањето на истиот во Централниот регистар на Македонија.
Со денот на стапувањето во сила на овој Статутот, мандатот на членовите во
Собранието и во Извршниот одбор на ССИМ, останува до истекот на мандатот за кој се
избрани.
член 44
Примерок од овој Статут да се достави до Инженерската институција на
Македонија.
член 45
Со донесувањето на овој Статут, престанува да важи Статутот на ССИМ од
____________ година.
Претседател на ИО на
ССИМ
__________________
м-р Благоја Јованов

