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I ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 1 

 

(1) Комората е деловно-стручна организација, што согласно Законот за Стопанските комори на 

Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 54/2002 и измените објавени во 

"Службен весник на Република Македонија" бр. 84/2005), ги усогласува, заштитува и застапува 

интересите на своите членови; 

 

(2) Комората на Органски Производители - КОП (понатаму: Комора КОП) дејствува на територијата на 

Република Македонија. 

 

(3) Комората работи на поттикнување на развојот и конкурентноста кај нејзините членови, 

унапредување на производството и услугите во органското производство во функција на развој на 

претприемништвото, пазарното стопанство и сеопштиот развој на Република Северна Македонија; 

 

(4) Комората ќе биде значаен и препознатлив фактор што позитивно ќе влијае на стопанскиот и 

поширокиот општествен одржлив развој на Република Северна Македонија, преку соработка со 

другите стопански субјекти, државните органи и организации, локалната самоуправа, научни и 

стручни институции и организации, медиуми и невладини организации во земјата, регионот, Европа 

и пошироко; 

 

(5) Комората ги развива и ги негува деловниот морал, добрите деловни обичаи, посветеност, 

отвореност (транспарентност) и отчетност преку почитувањето на Професионалниот и етичкиот 

кодекс на Комората во меѓусебните односи и во односите кон трети лица (Правилник за начинот 

на спроведувањето на професионалниот и етичкиот кодекс на Комората); 

 

 

Член 2 

 

Името на Комората е: ‘Комора на Органски Производители”, скратено КОП. 

 

Член 3 

 

Комората е самостојна и независна организација со својство на правно лице. Својството на правно лице 

Комората го стекнува на денот на упис во регистарот на други правни лица што го води Централниот 

регистар на Р.С. Македонија. 

 

Седиштето на Комората е на адреса: с. Тромеѓа бб, 1300 Куманово.   

 

Член 4 

 

Комората има печат со тркалезна форма и штембил во правоаголна форма, кои што ги содржат називот 

и седиштето на Комората.  

 

Комората има заштитен знак. 

 

 

 



4 

II ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА КОМОРАТА 

 

Член 5 
 

Цели и задачи на Комората се: 

 

(1) Унапредување и промовирање на можности за развој и усовршување на органското 

производство; 

 

(2) Помагање на членовите на Комората во обезбедување можности за проекти и други акции на 

локално, национално, регионално и интернационално рамниште преку база на податоци на 

потенцијални домашни и странски клиенти; 

 

(3) Воспоставување и одржување мрежа на мрежи на органски производители во земјата и 

странство, како дел на меѓународните мрежи на органски производители; 

 

(4) Давање иницијативи (за подготовки) на законски и други прописи од областа на органското 

производство во Република Северна Македонија; 

 

(5) Поттикнување, развој и поддршка на партнерскиот пристап на органските производители со 

другите стопански субјекти во Република Северна Македонија, регионот и пошироко; 

 

(6) Обезбедување деловно-стручни услуги (аутсорсинг: правни, сметководствени и консултативни) 

за потребите на членовите за нивниот развој и работа; 

 

(7) Поврзување со други стопански субјекти, државни органи и организации, локална самоуправа, 

научни и стручни институции и организации, медиуми, невладини организации во реализација на 

заеднички проекти; 

 

(8) Заложба за приближување на светските трендови во вредности и мерила на органските 

произвдоители во Република Македонија 

 

(9) Давање стручна помош на членовите на Комората во развојот на одделни дејности, усвојувањето 

на современи технологии и методи на работењето,  

 

(10) Поттикнување на истражувањата, развојот и иновативноста на достигнувањата во органското 

произвдоство, унапредувањето на квалитетот и стандардите на услугите; 

 

(11) Придонес во унапредување и промовирање на бизнис-климата во земјата; 

 

(12) Учествување во конципирањето и презентирањето на интереси и ставови за унапредување на 

органското производство во Европската Унија преку членување во соодветните европски 

организации и асоцијации; 

 

(13) Придонес во развојот на органското производство, како и на менаџментот, маркетингот, 

адвертајзингот, односи со јавноста, контрола и унапредување на квалитет, енергетика, животна 

средина, информациска технологија, финансии, сметководство, човечки ресурси и друго; 

 

(14) Учество на меѓународни саеми и манифестации за промоција на иновациите и другите дострели 

на членовите на Комората;    
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(15) Организирање и учество на конгреси, конференции, форуми за презентација на практичните и 

теоретските дострели на членови на Комората и за размена на знаења, искуства и вештини со 

странски колеги. 

 

(16) Организирање семинари и работилници за континуирано образование, усовршување, обука, 

преквалификација и доквалификација на членовите и други заинтересирани субјекти во земјата и 

странство.  

 

(17) Сертификација на членовите на Комората според меѓународни стандарди за органско 

производство;  
 

(18) Заштита и застапување на интересите на членовите на комората по прашањата од економско-

социјалниот карактер; 
 

(19) Обезбедување и размена на информации за системската регулатива, развојните проекти, 

глобалните економски текови и трендови, како и за интегрирањето на македонското стопансто во 

светските економски текови. 

 

(20) Поттикнување на членовите на Комората за унапредување во управувањето со развојот и 

заштитата на животната средина, подобрување на квалитетот со примена на стандардите и 

нормативите и други задачи во интерес на стопанството, особено за малите и средните 

претпријатија; 

 

(21) Давање стручна помош на членовите преку арбитража во решавање на меѓусебните спорови и на 

споровите со трети лица; 

 

(22) Помош, поддршка и препораки за членовите на Комората при воспоставувањето и унапредување 

на бизниси, особено со странство; 

 

Член 6 

 

Комората е непрофитна организација. 

 

Комората може да основа трговски друштва или други форми за вршење услуги на членовите на 

Комората.  

 

Добивката се употребува за остварување и поддржување на целите и задачите на Комората. 

 

Член 7 

 

Комората може да ангажира научни и стручни институции и организации и индивидуални експерти. 
 

III ЧЛЕНСТВО, ПРАВА, ОБВРСКИ И ОТЧЕТНОСТ 
 

Член 8 
 

Член на Комората може да биде правно и физичко лице, граѓанин на Република Северна Македонија и 

организација, регистрирана во Централниот регистар на Република Северна Македонија, како и 

регистрирани индивидуални земјоделци во регистарот на Министерството за земјоделство, шумарство и 

водостопанство на РСМ. 
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Член 9 

 

Здружувањето во и истапувањето од Комората е доброволно. 

 

Член 10 

 

Надоврешен член на Комората може да биде и странски субјект ако соодветната организација на 

органски производители во матичната земја има склучено билатерална спогодба за раципроцитет според 

која и македонски субјекти би можеле да членуваат во соодветните странски организации и да ги имаат 

истите права и обврски. 

 

Член 11 

 

Субјекти што се истакнале при основањето, развивањето и промовирањето на Комората се стекнуваат со 

статус на почесен член.  

 

Член 12 

 

Во остварувањето на целите и задачите, членовите на Комората имаат право и обврска: 

 

(1) да управуваат со работите на Комората,  

 

(2) да ги избираат и бидат бирани во органите на Комората, 

 

(3) да вршат надзор врз работите на органите на Комората; 

 

(4) да покренуваат иницијативи за донесување мислења по предлози на закони и други прописи и 

мерки за активности во органското производство; 

 

(5) да користат и даваат стручна и друга помош во врска со нивното работење, како и услугите што 

ги врши Комората; 

 

(6) меѓусебните спорови и случаите на повреди на добрите деловни обичаи во работењето, 

првенствено да ги решаваат пред Арбитражата и Судот на честа на Комората; 

 

(7) да ги чуваат како деловна тајна документите и податоците што им се достапни при работата со 

клиентите. 

 

(8) во својата работа и дејствување да се придржуваат кон овој Статут, општите акти, одлуките на 

органите и на облиците на организирање и работење во Комората; 

 

(9) да учествуваат во обезбедувањето финансиски и други средства за остварување на целите и 

задачите на Комората, согласно потребите, утврдени со програмите и одлуките на органите и на 

облиците на организирање и работење на Комората. 

 

Член 13 

 

Мандатот во органите на Комората е четири години со можност за реизбор. 
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IV ОРГАНИЗАЦИЈА, ОРГАНИ И УПРАВУВАЊЕ СО КОМОРАТА 

 

Член 14 
 

Со Комората управуваат нејзините членови преку нивните овластени претставници од индивидуалните 

производители, занаетчии и регистрираните трговски друштва. 

 

Член 15 

 

Претставниците во облиците на организирање во Комората работат според насоките од членовите на 

Комората што ги делегирале. 

 

Членовите на органите на Комората поднесуваат отчет за својата работа пред облиците на организирање 

што ги избрале. 

 

При гласањето членовите на органите се должни да се придржуваат кон упатствата на субјектите што ги 

определиле и на облиците на организирање што ги избрале. Притоа ги уважуваат интересите на секој 

член, на соодветната дејност и на регионалните комори. 

 

Член 16 

 

Органи на Комората се: Собранието на Комората, Управен одбор на Комората, Надзорниот одбор на 

Комората, Претседател на Комората, Арбитража на Комората, Суд на честа на Комората, Омбудсман на 

Комората, Фонд за развој на Комората, Одбор за образование и сертифицирање на Комората, Центар за 

совршеност, истражување, развој, иновации и едукација на Комората. 

1. Собрание на Комората 

 

Член 17 

 

Собранието на Комората е највисок орган на Комората.  

 

Собранието на Комората го сочинуваат сите членови на Комората.  

 

За избор и отповикување на членовите на органите на Комората се одлучува со мнозинство гласови на 

Собранието на Комората.   

 

Заради обезбедување на континуитет во работењето на Комората не се менуваат повеќе од 50% од 

членовите во дадениот орган при изборно собрание. 

 

Член 18 

 

Собранието на Комората: 

 

(1) Го донесува Статутот на Комората и неговите измени и дополнувања; 

 

(2) Ги избира и разрешува членовите на органите на Комората  

 

(3) Ги утврдува критериумите и начинот на избор и разрешување на органите на Комората; 
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(4) Ја донесува Годишната програма за работа и Годишен финансиски план на Комората.  

Постапката се утврдува со Правилник за изработка на Годишниот финансиски план на Комората; 

 

(5) Го усвојува Извештајот за спроведувањето на Годишната програма за работа и Годишниот 

финансиски план на Комората; 

 

(6) Ја утврдува висината на членарината на членовите на Комората; 

 

(7) Го избира и го разрешува Претседателот на Комората; 
 

(8) Му дава мандат на Претседателот да предложи членови на Управниот одбор и Генерален 

секретар 

 

(9) Ги избира и ги разрешува членовите на Управниот одбор, членовите на Надзорниот одбор и 

Генерален секретар на Комората    

 

(10) Ги избира и разрешува членовите на Арбитражата на Комората, Суд на честа на Комората, 

Омбудсман на Комората, Одбор за образование и сертифицирање на Комората, Фонд за развој на 

Комората и Директорот на Центар за совршеност, истражување, развој, иновации и обука на 

Комората. 

(11) Утврдува ставови, заклучоци и иницијативи по прашања од интерес на членовите  

 

(12) Утврдува иницијативи за подготовки на законски и други прописи од областа на органско 

производство; 

 

(13) Ги усвојува Актите на Комората подготвени од Претседателот на Комората. 

 

За вршење на одредени работи од својот делокруг, Собранието може да формира постојани или 

повремени работни тела. 

 

Член 19 

 

Собранието на Комората работи на седници.  

 

Седниците на Собранието ги свикува и на нив претседава Претседателот на Комората во функција на 

претседавач на Собранието.  

 

Собранието одржува седници најмалку еднаш годишно. 

 

Собранието донесува Годишната програма за работа со Финансиски план и ги усвојува извештаите за 

нивното остварување.  

 

Член 20 

 

Собранието на Комората може полноправно да работи ако е присутно мнозинството од вкупниот број 

членови на Собранието.  

 

Собранието ги донесува одлуките со мнозинство гласови од присутните членови на Собранието.  
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3. Управен одбор на Комората 

 

Член 21 

 

Управниот одбор на Комората е орган на управување на Комората. 

 

Управниот одбор има претседател и 5 (пет) членови што ги избира и разрешува Собранието на 

Комората од редот на претставниците на членовите на Комората.  

 

Управниот одбор поднесува отчет за својата работа пред Собранието на Комората 

 

Член 22 

 

Управниот одбор: 

 

(1) ги подготвува седниците и ги утврдува предлозите на актите и одлуките што ги донесува 

Собранието на Комората; 

 

(2) усвојува заклучоци за свикување седници на Собранието на Комората; 

 

(3) ги спроведува политиката, заклучоците и одлуките на Собранието на Комората; 

 

(4) донесува одлуки за начинот и динамиката на спроведување на Годишната програма за работа, 

Годишниот финансиски план и другите одлуки на Собранието на Комората; 

 

(5) дава иницијативи и зазема ставови за донесување закони и други прописи и акти што се од 

интерес на членовите на Комората; 

 

(6) донесува одлуки во врска со примената на Статутот на Комората, на Годишната програма за 

работа и на Годишниот финансиски план, ако не се во надлежност на Собранието на Комората; 

 

За извршување одредени работи од неговиот делокруг, Управниот одбор може да формира постојани 

или повремени работни тела. 

 

Управниот одбор поднесува извештаи до Собранието на Комората за своето работење најмалку еднаш 

годишно. 

 

Член 23 

 

Управниот одбор работи на седници, што се одржуваат по потреба.  

 

Седниците на Управниот одбор ги свикува и со нив раководи Претседателот на Комората, во својство на 

претседател на Управниот одбор. 

 

Член 24 

 

Управниот одбор на Комората може полноправно да работи ако се присутни повеќе од половината 

членови на Управниот одбор. 

 

Одлуките за прашањата од својата надлежност ги донесува со мнозинство гласови на присутните 

членови. 
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Управниот одбор на Комората со мнозинство гласови од присутните членови ги утврдува предлозите на 

актите што ги донесува Собранието на Комората. 
 

3. Надзорен одбор на Комората 

 

Член 25 
 

Надзорниот одбор врши надзор над законитоста на финансиско-материјалното работење на Комората, 

правилноста на работењето на Комората со Статутот и другите акти и за утврдената состојба го 

известува Собранието на Комората најмалку еднаш годишно. 

 

Надзорниот одбор врши контрола врз наплатата на членарината и надзор врз трошењето на средствата 

 

Надзорниот одбор е должен најмалку еднаш годишно да спроведе постапка за ревизија. 

 

Член 26 

 

За членови на Надзорниот одбор може да бидат избрани и експерти во областа на материјално-

финансиското работење. 

 

Надзорниот одбор на Комората има Претседател и 2 члена, што се избираат од членовите на Комората 

или од надворешни експерти. 

 

Член на Надзорниот одбор не може да биде: Претседателот на Комората и член на Управниот одбор на 

Комората. 

 

Надзорниот одбор поднесува отчет за својата работа пред Собранието на Комората 

 

4. Претседател на Комората 

 

Член 27 

 

Претседателот на Комората се избира од редот на претставниците на членовите на Комората. 

 

Претседателот на Комората ја застапува и претставува Комората. 

 

Претседателот на Комората раководи со Комората и ги извршува одлуките и заклучоците на нејзините 

органи.  

 

Претседателот на Комората по функција е претседател на Управниот одбор. 

 

Претседателот на Комората е одговорен за законитоста на работењето на Комората. 

 

Претседателот на Комората му ги предлага на Собранието членовите на Управниот одбор.  

 

Претседателот на Комората може да пренесе пооделни свои овластувања на Извршниот директор  на 

Комората во согласност со актот со кој се уредува преносот на видот, обемот и траењето на 

овластувањето, што ги одобрува Управниот одбор на Комората. 
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Претседателот поднесува отчет пред Собранието на Комората. 

 

Претседателот се бира со мандат од пет (5) години со право на реизбор. 

 

5. Арбитража na Комората 

 

Член 28 

 

Арбитражата, како постојан избран суд, решава за деловните спорови меѓу членовите на Комората. 

 

Неговите одлуки се конечни и задолжителни. 

 

Арбитражата поднесува отчет за својата работа пред Собранието на Комората 

 

Член 29 

 

Надлежноста, составот и организацијата на Арбитражата и постапката по предметите од неговата 

надлежност се уредуваат со Правилник за работа на арбитража на Комората, што го донесува 

Собранието на Комората. 

6. Суд на честа na Комората 

 

Член 30 
 

Судот на честа на Комората е независен орган што одлучува за неизвршување на обврските на 

членовите на Комората, за други повреди на добрите деловни обичаи, повреда на актите на Комората од 

членовите на Комората, како и при нарушување на принципите на пазарното стопанство. 

 

Работата на Судот на честа се уредува со Правилник за работа на Судот на честа на Комората. 

 

Член 31 

 

За сторените повреди на добрите деловни обичаи и на одредбите на Статутот и на другите акти на 

Комората, Судот на честа може да изрече: 

 

(1) опомена, 

 

(2) јавна опомена, со објавување во медиумите; 

 

(3) исклучување од Комората. 

 

Член 32 

 

Надлежноста, составот и организацијата на Судот на честа, начинот на избор и разрешувањето на 

неговите членови и постапката по предметите од неговата надлежност, како и надлежноста, изборот и 

разрешувањето на обвинителот се уредуваат со општ акт што го донесува Собранието на Комората. 

 

Судот на честа поднесува отчет за својата работа пред Собранието на Комората 
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7. Омбудсман на Комората 

 

Член 33 
 

Омбудсманот посредува во процесот на утврдување на штетата и при помирување меѓу оштетените 

членови на  Комората,  како и меѓу членовите на Комората и други субјекти. 

 

Омбудсманот се грижи за сатисфакцијата на оштетениот во оптимален рок, со што би се намалила 

штетата. 

 

Омбудсманот има и превентивна функција преку едукативна мисија. 

 

Омбудсманот поднесува отчет за својата работа пред Собранието на Комората 

8. Одбор за образование и сертифицирање на Комората 

 

Член 34 

 

Одборот за образование и сертифицирање (натаму: Одбор) ја концептуализира, планира, програмира, 

организира, изведува и контролира едукацијата и обуката на членовите на Комората. Работата на 

Одборот се уредува со Правилник за работа на Одборот на Комората. 

 

Во Одборот може да членуваат истакнати експерти што не се членови на Комората. 

 

Одборот врши сертифицирање на членовите на Комората со проверка на нивните способности за работа 

со клиенти.  

 

Одборот поднесува отчет за својата работа пред Собранието на Комората. 

 

 

9. Центар за совршеност, истражување, развој, иновации и едукација на Комората 

 

Член 35 

 

Центар за совршеност, истражување, развој, иновации и едукација во принцип е систем на проекти 

(натаму: Центар). Работата на Центарот се уредува со правилник за работа на Центарот на Комората. 

Центарот поднесува отчет за својата работа пред Собранието на Комората. 

 

10. Фонд за развој на Комората 

 

Член 36 

 

Фондот за развој (натаму: Фонд) обезбедува материјални сретства за развој на функциите и 

активностите на Комората главно од странски донации и фондации. Работата на Фондот се уредува со 

Правилник за работа на Фондот на Комората. 
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За својата работа Фондот поднесува отчет пред Собранието на Комората. 

 

V    ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ ВО ЗДРУЖЕНИЈА СПОРЕД ДЕЈНОСТ И ВО 

РЕГИОНАЛНИ КОМОРИ 

1. Здружение според дејност 

 

Член 37 

 

Здружение според дејност(и) (понатаму: Здружение) е стручен облик на организирање на Комората 

преку кое членовите на Комората одлучуваат и спроведуваат одлуки од интерес за соодветната дејност. 

 

Член 38 

 

Членовите на Комората во определена дејност се организираат во Здружението според дејноста. 

 

Собранието на Комората го утврдува видот и бројот на здруженија. 

 

Член 39 

 

Членовите на Комората учествуваат во работата на Здружението и преку свои постојани или повремени 

претставници.  

 

Здружението работи на пленарни седници, на кои можат да учествуваат претставниците на сите членови 

на Здружението. 

 

 

 

Член 40 

 

Здружението работи непосредно на остварувањето на целите и задачите на членувањето во Комората:  

 

(1) разгледува прашања во врска со унапредувањето на работењето и решавањето на тековните 

проблеми во дејноста; 

 

(2) иницира или утврдува планови, програми и мерки за развој на дејноста; 

 

(3) ги усогласува различните интереси за да ги надмине спротивностите во Здружението; 

 

(4) усвојува заклучоци и предлага мерки од интерес на дејноста, имајќи ги предвид и интересите на 

Комората во целина; 

 

Организацијата и начинот на работењето на здружението се уредува со Правилник за работа на 

здруженијата. 

 

Член 41 

 

Здруженијата меѓусебно соработуваат по прашања од заеднички интерес. 

 

 



14 

Член 42 

 

Здружението има Управен одбор, како орган на управување.  

 

Членовите на Управниот одбор се избираат на пленарна седница на Здружението, од редот на 

претставниците на членовите на Здружението. 

 

Член 43 

 

Заради координирано дејствување по прашањата од заеднички интерес, управните одбори на две или 

повеќе здруженија можат да одржуваат заеднички седници.  

 

Член 44 
 

Ако за некое прашање од заеднички интерес на здруженијата не се постигне согласност на две или 

повеќе здруженија, конечен став донесува Арбитражниот суд. 

2. Регионална комора 

 

Член 45 

 

За децентрализација на Комората се организираат регионални комори. 

 

Регионална комора е облик на територијално организирање на Комората од особено значење за 

регионот. 

 

Во Република Македонија се организираат регионални комори во планските региони. 

 

Член 46 

 

Регионалната комора: 

 

(1) иницира донесување прописи и мерки за прашања во врска со унапредувањето и промоцијата на 

активности на органско производство во фунција на развојот на регионот; 

 

(2) разгледува прашања и иницира предлози за развој на претприемништвото во регионот; 

 

(3) иницира и остварува соработка по прашања од заеднички интерес со членовите на Комората од 

соседните региони или со регионални комори од соседните земји, во согласност со програмските 

активности и општите акти на Комората; 

 

(4) ги усогласува различните интереси за да ги надмине спротивностите во Комората во регионот; 

 

Организацијата и начинот на работењето на регионалната комора се уредува со Правилник за работа на 

регионалните комори. 

 

 

Член 47 

 

Регионалната комора има Управен одбор како орган на управување. 
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Членовите на Управниот одбор се избираат на пленарна седница на Регионалната комора, од редот на 

претставниците на членовите на Комората од подрачјето на Регионалната комора. 

3. Други форми на организирање 

 

Член 48 

 

Во Комората може да се организираат и дејствуваат секции, одбори, комисии и други форми. 

Одлука за организирање, програмата и начинот на обезбедување средства донесува Управниот одбор на 

Комората. 

 

VI СОРАБОТКА НА КОМОРАТА СО ДРУГИ СУБЈЕКТИ 

 

Член 49 

 

За унапредување и промоција на органското производство во Република Северна Македонија и 

развивање на економските односи со странство, Комората соработува со соодветните асоцијации и 

институции и стопански комори и други соодветни национални и меѓународни стопански асоцијации и 

институции.  

 

Соработката со коморите и другите асоцијации и институции во странство се остварува преку: 

 

(1) мешовити комори и бизнис совети,  

(2) заеднички проекти,  

(3) заемно информирање, едуцирање, сертифицирање и промовирање,  

(4) саеми и манифестации,  

(5) други промотивни активности,  

(6) бизнис посети, студиски патувања и  

(7) други начини на соработка и контакти. 

 

VII ОПШТИ АКТИ НА КОМОРАТА 

 

Член 50 

 

Општи акти на Комората се: Статутот, правилници, одлуки, препораки, ставови и мислења и другите 

општи акти, што, во согласност со закон и овој Статут, ги донесуваат Собранието, Управниот одбор и 

другите органи и облиците на организирање во Комората. 

 

 

 

Член 51 

 

Статутот и другите општи акти на Комората се објавуваат во гласилото на Комората во рок од пет дена 

од денот донесувањето.  

 

Статутот на Комората влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето. 

 

Другите акти влегуваат во сила од денот на објавувањето. 
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VIII ЈАВНОСТ И ОТЧЕТНОСТ ВО РАБОТАТА НА КОМОРАТА 

 

Член 52 

 

Работењето на Комората е јавно што се обезбедува  со информирање на членовите на Комората и 

јавноста преку средствата за јавно информирање и можноста за присуство на седниците на органите и 

други облици на организирање на Комората. 

 

Член 53 

 

Комората има интернет страница со гласило на македонски и англиски јазик. 

 

Комората може да издава постојани или периодични билтени, прегледи, списанија и други средства за 

известување на членовите и на јавноста. 

 

Комората ги објавува одлуките на органите на Комората на својата интернет страницата. 

 

Член 54 

 

Управниот одбор на Комората го определува степенот на тајноста на документите или одделни 

податоци што претставуваат деловна тајна согласно закон или актите на Комората ако нивното 

соопштување на неовластено лице, поради нивната природа и значење би било спротивно на интересите 

на членовите на Комората. 

 

 

IX ИЗВРШЕН ДИРЕКТОР НА КОМОРАТА 

 

Член 55 

 

Комората има Извршен директор во постојан работен однос што се именува и разрешува од Управниот 

одбор на Комората. 

 

Извршен директор го организира подготвувањето на седниците на Собранието и на Управниот одбор на 

Комората. 

 

Извршен директор има и други овластувања, утврдени со акт на Собранието на Комората. 

 

Извршен директор за својата работа дава отчет пред Собранието на Комората, Управниот одбор на 

Комората и  Претседателот на Комората. 

 

Извршниот директор го организира и раководи со работењето на Стручната служба на Комората и врши 

други работи во согласност со Статутот и општите акти на Комората. 

X СТРУЧНА СЛУЖБА НА КОМОРАТА 

 

Член 56 

 

Стручните, административно-техничките, помошните и други работи за потребите на Комората ги врши 

Стручната служба на Комората. 
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Стручната служба ги врши административно-стручните работи во врска со подготовката и 

спроведувањето на Статутот, одлуките, заклучоците и другите акти на органите и на облиците на 

организирање на Комората и на законските и други прописи што се однесуваат на дејноста на Комората. 

 

Стручната служба подготвува информации, анализи, нацрти на општи и други акти за потребите на 

Комората, предлози за донесување и мислења по предлози на закони и други прописи од областа на 

стопанството на национално, регионално и локално рамниште.  

 

Вработените во Стручната служба имаат посебна одговорност за односот кон податоците кои се 

прибираат од фирмите во поглед на нивното користење и објавување. 

 

Стручната служба на Комората обезбедува деловни информации, податоци, стручни совети, сугестии и 

сл., со кои се помага работењето на членовите на Комората.  

 

Стручната служба услугите ги врши првенствено за членовите на Комората, како и за домашни и 

странски правни и физички лица кои не се членови. 

 

Стручната служба во вршењето на своите работи соработува со стручните служби на членовите на 

Комората, со научни, стручни и други институции во земјата и во странство. 

 

X ИМОТ И СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА КОМОРАТА 

 

Член 57 

 

Недвижностите и предметите од трајна вредност како дел на имотот на Комората не можат да бидат 

отуѓени, ставени под залог или отстапени без надомест, освен во случаи кога се работи за решенија со 

кои се зголемува нивната вредност и функционалност, за што одлучува Собранието на Комората. 

  

Член 58 

 

Средствата за работа на Комората се обезбедуваат од:   

 

(1) членарина што ја плаќаат нејзините членови; 

 

(2) надомест за стручни и други услуги; 

 

(3) надомест за вршење јавни овластувања; 

 

(4) наменски фондови и 

 

(5) други извори. 

 

Висината на членарината, начинот и роковите за нејзиното плаќање ги утврдува Собранието на 

Комората. 

 

Членовите на Комората имаат обврска редовно да ја плаќаат членарината на начин и во роковите 

утврдени со одлуката на Собранието на Комората. 
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Член 59 

 

Собранието на Комората ја утврдува висината и начинот на распределба на финансиските средства. 

 

Здруженијата според дејности, и/или регионалните комори, можат да обезбедат и посебни средства за 

одделни специфични намени за свои потреби. 

 

Член 60 

 

За извршување на одредени работи од нивни интерес што не се финансираат со Финансискиот план на 

Комората, односно за финансирање на посебни активности, неутврдени со годишната програма за 

работа на Комората, одделни членови на Комората можат да  здружуваат средства или да основаат 

фондови со посебна намена во рамките на Комората, со кои членовите располагаат самостојно, согласно 

актот за нивното здружување и општите акти на Комората. 

 

Член 61 

 

Средствата што се уплатуваат на име депозит и/или надомест за спорови што се водат пред Постојаниот 

избран суд-Арбитража и Судот на честа, како и во други случаи утврдени со закон или општ акт на 

Комората, влегуваат во Годишниот финансиски план на Комората. 

 

XI ПРЕСТАНОК НА КОМОРАТА 

Член 63 

 

Комората престанува да работи со одлука за прастанок на Комората што ја носи Собранието на 

Комората со двотретинско мнозинство гласови од присутните членови. 

 

Во случај на престанок на работа на Комората имотот се пренесува на Црвениот Крст на Република 

Северна Македонија.  

XII ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 64 

 

Овој Статут влегува во сила на денот на усвојувањето. 

 

 

Овој  Статут  е  донесен  на  Конститутивната  седница  на Собранието  на  Комора на Органски 

Производители одржана на 16.12.2019 година.  

 

Бр. ____________ 

16.12.2019, Куманово                 

 Претседател 

                                                                                                                                        Драги Цветковиќ 

 


