МАКЕДОНСКА е-СПОРТ ФЕДЕРАЦИЈА
СКОПЈЕ

С Т А Т У Т

СКОПЈЕ, 2009 ГОДИНА
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Врз основа на член 5 и 20 од Законот за Здруженија на граѓани и фондации (Службен
Весник на Република Македонија бр. 31/98 од 2.07.1998 година) и Законот за
изменување и дополнување на Законот за Здруженија на граѓани и фондации (Службен
Весник на Република Македонија бр. 29/07 од 9.03.2007 година), Собранието на
Македонската е-Спорт Федерација на седницата одржана на ден 30.10.2009 година,
донесе:
СТАТУТ
НА МАКЕДОНСКАТА е-СПОРТ ФЕДЕРАЦИЈА

Дефиниции:
За потребите и целите на овој Статут во понатамошниот текст ќе бидат употребувани
следниве дефиниции и кратенки:
1. МеСФ- Македонска е-Спорт Федерација;
2. е-Спорт - електронски спорт или натпревар на професионално или аматерско
ниво во компјутерски игри;
3. WCG - World Cyber Games- Светски Сајбер Игри – меѓународна асоцијација која
организира натпревари на светско ниво (олимпијада за е-спорт);
4. Дисциплини - различни наслови на компјутерски игри во кои се натпреваруваат
учесниците;
5. Правила на игра – секоја дисциплина-игра има свои правила по кои треба да
постапуваат сите учесници;
6. еСК – е-Спорт клубови.
I ОСНОВНИ ОДРЕДБИ
ЧЛЕН 1
МеСФ е независно здружение на граѓани, прво од овој тип во Република
Македонија, формирано со слободно здружување на здруженија на граѓани од областа
на е- спортот, заради остварување и усогласување на своите и заеднички интереси и
заради вршење на дејности и активности кои се стремат кон развивање, организирање,
поттикнување, пропагирање, унапредување и реализирање на разни форми и содржини
на работа во е - спортот, а особено преку планска и систематска работа при
организирањето на е - спорт натпревари и турнири, кај и за граѓаните од сите возрасти.
ЧЛЕН 2
МеСФ своите цели и задачи ќе ги остварува во согласност со Уставот на
Република Македонија, законите кои што се во правна сила на територијата на
Република Македонија, овој Статут и општите и други акти на Федерацијата, како и
согласно актите и договорите на меѓународните здруженија со кои се регулира е –
спортот и организирањето на е - спорт натпревари а кон кои ќе пристапи МеСФ.
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ЧЛЕН 3
МеСФ е непрофитна организација.
Доколку во работењето на МеСФ се оствари добивка, истата мора да биде
употребена за подржување и остварување на целите на Федерацијата и нејзините цели,
задачи и активности утврдени со Статутот.
ЧЛЕН 4
Во МеСФ забрането е вршењето на политички активности како и користењето на
имотот на Федерацијата за остварување на цели на политичките партии.
ЧЛЕН 5
Називот на МеСФ како здружение на граѓани е :
МАКЕДОНСКА е-СПОРТ ФЕДЕРАЦИЈА.
Скратениот назив на Македонската е-Спорт Федерација е:
МеСФ.
ЧЛЕН 6
Седиштето на МеСФ е во Скопје, на ул. Мирче Мацан бр. 26, Општина Центар.
МеСФ се организира и делува на територијата на Република Македонија.
ЧЛЕН 7
МеСФ има својство на правно лице со права, обврски и одговорности кои што
произлегуваат од законските прописи и овој Статут.
МеСФ има свој печат. Печатот на Федерацијата е тркалезен со натпис:
*Република Македонија* Македонска е-Спорт Федерација – Скопје.
МеСФ има свој штембил. Штембилот на Федерацијта има правоаголен облик со
следниот текст:
Македонска е-Спорт Федерација број _______, _____________, Скопје.
/датум и година/

МеСФ има знаме. Знамето е со црна боја во основата, со димензии 200 х 100 см.
Знамето на МеСф е во легната правоаголна форма, на чиј почеток од лево се наоѓа
дизајнираното државно знаме на Република Македонија, а во продолжеток, надесно, се
наоѓаат кириличните букви од скратениот назив на Федерацијата МеСФ, под агол од
140o.
МеСФ има и знаме со мал формат со димензии 25 х 20 см. Ова знаме се користи
за размена на натпреварите на националните селекции на Македонија, како и во други
пригоди согласно актите на МеСФ.
ЧЛЕН 8
МеСФ ќе соработува со е-спорт сојузи, федерации и асоцијации од други земји,
доколку таквата соработка не е спротивна на интересите на Република Македонија.
МеСФ е членка на WCG и организатор на националните натпревари за учество
на Македонија на светското е-спорт првенство, а со своето членство во WCG и особено
како организатор на националните е-спорт натпревари на територијата на Република
Македонија се обврзува на следното:
а) да ги спроведува и распишува националните првенства за е-спорт според
меѓународно утврдените правила;
б) да обезбеди сите тимови,играчи и учесници да добијат ист третман во натпреварите;
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в) да се грижи за промоција на е-Спортот како рамноправен со другите спортови.
Сите тела,органи, членови и службени лица на МеСФ се обврзани да ги
почитуваат правилата пропишани од страна на WCG.
ЧЛЕН 9
МеСФ ја претставува и застапува Претседателот на Федерацијата. Во случај на
отсуство или спреченост за вршење на функцијата, Федерацијата ја застапува и
претставува член на Извршниот Одбор определен од страна на Претседателот.
Претседателот на Федерецијата може за точно определени правни дејствија да
ополномошти лице кое ќе ја застапува Федерацијата.
ЧЛЕН 10
Работата на МеСФ и на нејзините тела е јавна.
Јавноста се обезбедува:
- со редовно известување на членовите на Федерацијата за сите облици на
работење;
- со увид во спроведувањето на програмските задачи,
- со поднесување извештаи за работата на органите и телата на Федерацијата и
за материјално-финансиското работење на Федерацијата;
- преку известувања на огласна табла;
- преку средствата за јавно информирање и др.
II ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ФЕДЕРАЦЈАТА И НАЧИН НА НИВНО
ОСТВАРУВАЊЕ
ЧЛЕН 11
Целите на МеСФ се :
а) преку реализирање и остварување на разни програмски содржини во е спортот да допринесе за промоција на е-спортот на територијата на Република
Македонија; преку реализирање и остварување на разни програмски содржини
во е-спортот да допринесе за промоција на е-спортот на територијата на
Република Македонија;
б) преку истражувања и анкети, преку организирање, рекламирање и учество на
е-спорт турнири да го презентира концептот на е-спортот пред надлежните
институции и граѓаните во и на Републиката;
в) да го контролира и регулира е-спортот во сите негови форми, на целата
територија на Република Македонија;
во духот на фер плеј, да ги одржува и организира сите е-спорт натпревари на
територијата на Република Македонија;
д) да ги контролира и надгледува сите форми на е-спорт натпреварувања во
Република Македонија;
ѓ) да ги воспоставува, одржува и проширува сите форми на меѓународни
спортски односи поврзани со е-спортот;
е) да ги штити интересите на сите членки на МеСФ;
г)

ЧЛЕН 12
Задачи на МСФ се:
- запознавање со и обука за е-спортот на децата и младината;
- запознавање со и обука за е – спортот на возрасните;
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совладување на разни техники и содржини од е-спортот и учество на разни
натпревари и манифестации од областа на е-спортот;
подготовка, организирање и рекламирање на натпревари и турнири од областа
на е-спортот;
подготовка, организирање и рекламирање на национално првенство од
областа на е-спортот;
изготвување на програми за разновидни активности преку кои, на организиран
начин, се осмислува слободното време на децата и младината;
други форми и содржини преку кои се развива, организира, афирмира,
поттикнува и реализира е-спортот на територијата на Република Македонија.

ЧЛЕН 13
За остварување на своите цели, задачи и програмски активности МеСФ остварува
соработка со предучилишни и училишни установи, организации од областа на спортот,
социјално-хуманитарни, електронско - комуникациони и други стручни организации,
разни стопански субјекти, хотелско - угостителски и туристички субјекти и други правни
лица кои имаат интерес да се вклучат во програмските активности на МеСФ или да
реализираат заеднички програми и акции со Федерацијата.

III УСЛОВИ И НАЧИН НА ПРИСТАПУВАЊЕ ВО ФЕДЕРАЦИЈАТА
ПРАВА, ОБВРСКИ И ОДГОВОРНОСТИ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА
ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ЧЛЕНСТВОТО ВО ФЕДЕРАЦИЈАТА
ЧЛЕН 14
Членови на МеСФ може да бидат само здруженија на граѓани кои се регистрирани
за вршење на дејности и активности од областа на е-спортот, како е-спорт
клубови/здруженија и/или регистрираните е-Спорт клубови.
Член на МеСФ може да биде она здружение на граѓани регистрирано за вршење
на дејности и активности од областа на е-спортот кое ќе ги спроведе следните дејствија:
- ќе поднесе писмено барање за членство до МеСФ, потпишано од Претседателот
на здружението и сите членови на Управниот или Извршниот Одбор на здружението;
- ќе достави доказ дека здружението на граѓани е регистрирано/упишано во
регистарот на други правни лица при Централниот Регистар на Република Македонија
(Решение за упис или Тековна состојба не постари од шест месеци), копија од Статутот
и другите акти на здружението/клубот;
- ќе достави доказ дека спрема здружението на граѓани не е изречена казна или
мерка забрана на вршење дејност;
- ќе достави изјава потпишана од Претседателот на здружението и сите членови
на Управниот или Извршниот Одбор на здружението дека неотповикливо ја прифаќа
ексклузивната надлежност на МеСФ во сите сфери на е-спорт натпреварувањата во
Република Македонија и претставувањето на Република Македонија на меѓународните
е-спорт натпревари и натпреварите и првенствата организирани од страна на WCG.
Извршниот одбор на МеСФ донесува одлука за прифаќање на барањето на
здружението кандидат за член на МеСФ.
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ЧЛЕН 15
Членовите на МеСФ имаат право:
- да учествуваат во работата на Федерацијата и во донесувањето и
реализацијата на плановите и програмите за работа на истата;
- да учествуваат во работата и одлучувањето на годишните Собранија на МеСФ;
- редовно да бидат информирани за работата на Федерацијата и за
извршувањето на утврдените програми и задачи;
- редовно и навремено да бидат информирани за организацијата и одржувањето
на е-спорт натпреварите, особено за организацијата и одржувањето на
националното е-спорт првенство и меѓународните е-спорт натпревари.
ЧЛЕН 16
Членовите на МеСФ своето право на учество во одлучувањето го остваруваат по
пат на претставување, со лично изјаснување на делегатите – претставниците на
здруженијата членови на МеСФ, на состаноците / седниците на телата и органите на
МеСФ.
Со овој Статут се одредува дека претставник на здружението член на МеСФ, во
органите на МеСФ, може да биде само Претседателот на здружението член на МеСФ.
За членови на МеСФ не можат да бидат избрани здруженија на граѓани и
фондации регистрирани за вршење на дејности и активности од областа на е-спортот,
на кои со правосилна судска пресуда или правосилна одлука на прекршочен орган, им е
изречена казна, санкција или мерка забрана на вршење дејност, се додека трае таа
забрана.
За членови во органите на МеСФ не можат да бидат избрани лица како
претставници на здружението член на Федерацијата, кои со правосилна судска пресуда
се осудени на ефективна казна затвор во траење над 6 (шест) месеци, се до бришењето
на осудата или до настапување на судска рехабилитација.
ЧЛЕН 17
Членовите на МеСФ имаат обврска:
- да се залагаат за остварување на целите и задачите од член 11 и 12 од овој
Статут и да учествува во реализирањето на програмските содржини,
активности, акции и проекти;
- да присуствуваат на состаноците/седниците на телата и органите на МеСФ;
- да го чуваат имотот и опремата на Федерацијата;
- да допринесуваат за афирмација на Федерацијата и на
е-спортот;
- да ги почитуваат сите правила за членство утврдени од страна на МеСФ и да
постапуваат во целост согласно правата и обврските содржани во овој Статут;
- редовно да плаќаат членарина и други доприноси за нормално и непречено
функционирање на Федерацијата.
ЧЛЕН 18
Членството во МеСФ престанува:
- на сопствено, писмено поднесено барање на здружението кое се стекнало со
статусот член на МеСФ, поднесено согласно одредбата од член 14 ст.2 т.1 од
овој Статут, како самостојно истапување;
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со исклучување од членството во МеСФ на здружението кое не ги почитува
основните начела утврдени со одредбите на овој Статут, ги крши другите
одредби од овој Статут и ги повредува честа, угледот и достоинството на
МеСФ и нередовно ја плаќа членарината и другите доприноси.
Исклучувањето од членството во МеСФ се утврдува со Одлука на Извршниот
Одбор на Федерацијата.
Извршниот одбор на МеСФ може да донесе Одлука за привремена суспензија, во
траење од најмногу 1 година, на оној член на Федерацијата кој ги прекршува одредбите
од овој Статут и другите акти на МеСФ. Во тој случај, суспендираниот член ги губи сите
права кои произлегуваат од членството.
IV УПРАВУВАЊЕ СО ФЕДЕРАЦИЈАТА
ЧЛЕН 19
Организацијата и односите во работата на МеСФ се уредени така што со истата
управуваат членовите, директно и непосредно претставувани од Претседателите на
здруженијата членови на МеСФ. На овој начин на членовите на Федерацијата им се
овозможува активно да одлучуваат за сите суштински прашања од работата на
Федерацијата, да ги остваруваат своите права и интереси и да вршат контрола на
работата на сите органи на Федерацијата.
ЧЛЕН 20
Во рамките на Федерацијата како облици на дејствување можат да се формираат
секции, активи, школи, одбори и други облици на дејствување.
V ОРГАНИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА
ЧЛЕН 21
Органи на МеСФ се:
- Собрание и
- Извршен Одбор.
Органите од став 1 на овој член, своите права и должности ги остваруваат и
вршат во согласност со законските прописи и со овој Статут.
ЧЛЕН 22
За одделни области од својата дејност органите од член 21 од овој Статут може
да формираат комисии, одбори и други тела. За задачите, работата и престанокот на
овие тела одговара и одлучува органот што ги формира.
1. СОБРАНИЕ
ЧЛЕН 23
Собранието го сочинуваат Претседателите на сите здруженија членови на МеСФ.
Собранието се состанува по потреба, а најмалку еднаш годишно.
Изборно Собрание се одржува секоја четврта година.
Мандатот на членовите на Собранието трае 4 (четири ) години.
7

Доколку на Претседателот на здружението член на МеСФ му истече мандатот за
Претседател во здружението кое што тој го претставува во МеСФ, му престанува и
неговиот мандат во Собранието на МеСФ. По и со изборот на нов Претседател на
здружението член на МеСФ, истиот ( новиот Претседател на здружението член на
МеСФ) се стекнува со преостанатиот мандат во Собранието на МеСФ.
ЧЛЕН 24
Седници на Собранието свикува и со работата на Собранието раководи
Претседателот на Федерацијата.
Седница на Собранието се свикува и на предлог на Извршниот Одбор на
Федерацијата или на 1/5 од вкупниот број на членови на Собранието.
Предлогот за свикување на Собранието се доставува во писмена форма до
Извршниот Одбор на Федерацијата. Во и кон предлогот треба да се наведе дневниот
ред со соодветно образложение и да се достават соодветни материјали. Предлогот
треба да биде потпишан од предлагачите од став 2 на овој член.
Ако Претседателот на Федерацијата не свика седница на Собранието, во рок од
15 дена од денот на дадениот предлог, седницата на Собранието ја свикува Извршниот
Одбор на Федерацијата или иницијаторите од став 2 на овој член.
ЧЛЕН 25
Поканата и материјалот за дневниот ред на Собранието, по правило се
доставуваат во писмена форма, најмалку 7 дена пред одржувањето на седницата на
Собранието.
Во исклучително итни случаи поканата и материјалот за седницата на Собранието
може да се достават и во пократок рок од рокот определен во став 1 од овој член.
ЧЛЕН 26
Собранието може да се одржи и полноважно да одлучува ако се присутни повеќе
од половината од вкупниот број членови на Федерацијата/Собранието.
Ако во закажаното време не се присутни повеќе од половината од вкупниот број
на членови на Федерацијата/Собранието, седницата на Собранието се одлага за еден
час.
Ако и по еден час нема доволен број на членови, седницата на Собранието се
одлага, најмалку за 5 дена.
ЧЛЕН 27
На седниците на Собранието се одлучува со тајно гласање.
Секој член на Собранието има право на еден глас.
Одлуките на Собранието се сметаат за донесени ако за нив гласале повеќе од
половината од присутните членови на Собранието.
ЧЛЕН 28
Собранието на МеСФ, одлучува и расправа за:
- донесување, изменување или дополнување на Статутот и Програмата за
работа на Федерацијата;
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-

-

-

избор и разрешување на Претседател и членови на Извршниот Одбор на
Федерацијата;
усвојување на годишен извештај, насоки и план за работа на Федерацијата;
усвојување на завршна сметка и донесување на финансиски план;
зачленување во сојузи и меѓународни организации;
прием на нови членови и престанок на членувањето;
отстранување на неправилности и недостатоци во работењето на
Федерацијата констатирани од страна на Извршниот Одбор и други надлежни
органи;
постигнатите резултати во однос на развитокот на Федерацијата и дава насоки
за натамошен развој на Федерацијата;
донесување на критериуми за признанија и награди на членовите на
Федерацијата и на други физички и правни лица кои со својата работа и
ангажирање допринеле за развојот и афирмацијата на е-спорот и
Федерацијата;
избор на почесни членови на Федерацијата,
престанок на Федерацијата со двотретинско мнозинство од сите членови на
Федерацијата;
други работи кои произлегуваат од овој Статут и законите.

2. ИЗВРШЕН ОДБОР
ЧЛЕН 29
Извршниот Одбор е извршен орган на Собранието, во кој секој член има еднакви
права, обврски и одговорности за работењето и развитокот на Федерацијата, во
согласност со овој Статут.
Претседателот и членовите на Извршниот Одбор ги избира Собранието на
Федерацијата, од редот на своите членови.
Одредбата од чл. 23 ст.5 од овој Статут се применува и на мандатот на избраните
Претседател и членови на Извршниот Одбор на Федерацијата.
Извршниот Одбор е составен од 3 члена.
Мандатот на Претседателот и членовите на Извршниот Одбор трае четири
години, со можност за повторен избор.
Претседателот на Извршниот Одбор истовремено е и Претседател на
Собранието и Претседател на Федерацијата.
ЧЛЕН 30
За член на Извршниот Одбор и за Претседател на Извршниот Одбор се смета за
избран оној кандидат кој добил мнозинство гласови од присутните членови на
Собаранието.
Доколку одредени кандидати не го добијат потребното мнозинство на гласови од
став 1 на овој член, постапката за гласање се повторува уште еднаш. Доколку и по
повтореното гласање не се добие потребното мнозинство, целата постапка се повторува
со евидентирање и предлагање на други кандидати.
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ЧЛЕН 31
Извршниот Одбор работи на седници.
Седниците ги свикува Претседателот на Извршниот Одбор.
Извршниот Одбор се состанува и одржува седници по потреба, а најмалку четири
пати во годината.
Извршниот Одбор за својата работа одговара пред Собранието на Федерацијата.
ЧЛЕН 32
Извршниот Одбор може полноважно да одлучува доколку на седницата
присуствуваат најмалку половината од вкупниот број на членови на Извршниот Одбор.
Одлуките на Извршниот Одбор се сметаат за донесени доколку за нив гласале
повеќе од половината од вкупниот број членови на Извршниот Одбор.

-

-

-

-

ЧЛЕН 33
Извршниот Одбор ги врши следните работи:
презема активности и мерки за реализација и спроведување на програмските и
статутарни задачи на Федерацијата, како и одлуките и заклучоците на Собранието;
предлага измени и дополнувања на Статутот;
одлучува за прифаќање и склучување на спогодби и договори;
подготвува материјали за работа на Собранието, свикува седници на Собранието и
му поднесува извештај за својата работа во календарската година;
донесува одлука за формирање на постојани и привремени комисии, одбори и други
тела и ја насочува нивната работа за поквалитетно, поуспешно и поефикасно
остварување на својата работа и на работата на Федерацијата во целина;
организира и активно учествува во разни акции, проекти и манифестации од областа
на е-спортот и компјутерската технологија;
предлага финансиски план, завршна и периодични сметки за работа на
Федерацијата;
донесува правилници и други акти со кои се регулира работата на Федерацијата;
одлучува за висината на членарината и другите доприноси што треба да ги платат
членовите, за нормално функционирање на Федерацијата;
предлага доделување на награди, благодарници и јавни признанија на заслужни
членови;
одлучува за вкупното управување и функционирање на објектите во кои
Федерацијата ја остварува својата дејност;
се грижи за обезбедување услови, материјално – финансиски средства и други
претпоставки за остварување на целите и задачите од член 11 и 12 од овој Статут и
дејноста на Федерацијата и одлучува за нивната намена;
остварува разни форми на маркетинг преку активностите на Федерацијата;
се грижи за промоција и афирмација на е-спортот преку активностите на
Федерацијата;
донесува правилници и други акти со кои се регулира организацијата и
систематизацијата на работните места и работата на Стручната служба, начинот на
наградување на вработените, нивните права и одговорности и други прашања;
одлучува за престанување на членството во Федерацијата со исклучување и за
суспензија на членството;
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-

донесува одлуки за отуѓување и расходување на ситен инвентар и основни средства;
ги следи извршувањето и примената на одлуките од негова надлежност;
врши и други работи и одлучува за други прашања кои се однесуваат на
управувањето и работата на Федерацијата и на остварувањето на неговата дејност.

ЧЛЕН 34
Претседателот на Извршниот Одбор на Федерацијата ги свикува седниците на
Извршниот Одбор и претседава на тие седници, ги потпишува одлуките и другите акти
што ќе ги донесе Собранието на Федерацијата, се грижи за доследно спроведување и
реализирање на програмите, заклучоците и одлуките на Собранието и Извршниот
Одбор и за законитото работење на Федерацијата, врши и други работи што
произлегуваат од природата на работата на Собранието и Извршниот Одбор на
Федерацијата.
Претседателот на Извршниот Одбор ја претставува и застапува Федерацијата а
во случај на негова спреченост или отсуство Федерацијата ја претставува и застапува
еден од членовите на Извршниот Одбор, определен од Претседателот на Извршниот
Одбор.
Претседателот на Извршниот Одбор на Федерацијата може да овласти друго
лице што би ја застапувало Федерацијата, за точно одредени правни прашања, пред
надлежните управни органи,судовите и други институции.
VI ОДГОВОРНОСТ НА ОРГАНИТЕ И ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА
ЧЛЕН 35
Собранието на Федерацијата, како највисок орган на истата, за своето работење
во спроведувањето на законите, подзаконските акти и Статутот на Федерацијата
одговара пред државните органи во чија надлежност спаѓа надзорот и контролата на
работењето на здруженијата на граѓани и фондациите и пред членството на
Федерацијата.
ЧЛЕН 36
Извршниот Одбор на Федерацијата за своето работење одговара пред
Собранието на Федерацијата.
Доколку Извршниот Одбор не ги врши работите од својата надлежност на начин
пропишан со закон, подзаконски акти и овој Статут, Собранието на Федерацијата може
да го разреши и во рок од 30 дена да избере нов Извршен Одбор, на начин пропишан со
одредбите од овој Статут.
ЧЛЕН 37
Претседателот на Федерацијата за своето работење одговара пред Собранието и
Извршниот Одбор на Федерацијата.
Доколку Претседателот на Федерацијата не ја врши својата функција во
согласност со законите, подзаконските акти и овој Статут, Собранието на Федерацијата
може да го разреши од таа функција и во рок од 30 дена да избере нов Претседател, на
начин пропишан со одредбите од овој Статут.
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VII ИМОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА
ЧЛЕН 38
Недвижниот и движниот имот и средствата на Федерацијата стекнати по било кој
основ се сопственост на Федерацијата.
Имот и средства на Федерацијата претставуваат:
- објектите во кои се врши дејноста на Федерацијата,
- техничката опрема и друг технички инвентар,
- паричните средства и други материјални вредности.
Со имотот на Федерацијата управува Извршниот Одбор.
За имотот на Федерацијата се грижат сите членови и вработените во Стручната
служба.

VIII ФИНАНСИРАЊЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА
ЧЛЕН 39
За остварување на активностите утврдени со овој Статут Федерацијата располага
со финансиски средства, кои секоја календарска година се утврдуваат со финансиски
план.
Финансиските средства се користат на начин определен со овој Статут и во
согласност со законските прописи.

-

ЧЛЕН 40
Средствата за својата работа Федерацијата ги остварува од :
Буџетот на Република Македонија,
членарини, доприноси, партиципации, котизации и др.,
реклами, донации, подароци и спонзорски прилози,
организирање игри на среќа, согласно законските прописи,
други извори.

ЧЛЕН 41
Материјално – финансиското работење на Федерацијата се остварува врз основа
на позитивните законски прописи од оваа област.

ЧЛЕН 42
За користењето и располагањето со средствата на Федерацијата остварени од
изворите наведени во член 40 од овој Статут, одлучуваат органите на Федерацијата,
согласно нивните надлежности утврдени со овој Статут, кои органи преземаат мерки за
економски целесообразно користење на средствата и за спречување и отстранување на
евентуалните пропусти.
Имотот и средствата на Федерацијата се користат исклучиво за остварување на
целите и задачите на Федерацијата, утврдени со овој Статут.
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ЧЛЕН 43
Федерацијата донесува годишен финансиски план за приходите и расходите.
Финансискиот план ги содржи приходите кои се стекнуваат по сите основи како и
расходите за активностите на Федерацијата: набавка на опрема, одржување на
опремата, плати на вработените, други надоместоци од работен однос, материјални
трошоци и други расходи.
IX СТРУЧНА СЛУЖБА
ЧЛЕН 44
За остварување на целите и задачите одредени во член 11 и 12 од овој Статут,
како и за остварување на непречена функција на објектите каде што Федерацијата ја
врши својата дејност и на техничката опрема на Федерацијата, се формира Стручна
служба од лица вработени на неопределено време во Федерацијата.
Организацијата и работата на Стручната служба, начинот на нивното
наградување, правата и одговорностите на вработените и друго, се регулирани со
општите и поединечни акти што ги донесува Извршниот Одбор на Федерацијата.
Вработените во Стручната служба не можат да бидат членови на органите од
член 21 од овој Статут.

X ПРЕСТАНОК НА ФЕДЕРАЦИЈАТА
ЧЛЕН 45
МеСФ престанува да работи доколку:
- за тоа одлучат членовите на Федерацијата на седница на Собранието на
Федерацијата, со двотретинско мнозинство;
- бројот на членовите на Федерацијата се намали под три здруженија како членови;
- Уставниот Суд на Република Македонија донесе одлука дека Програмата и Статутот
на Федерацијата не се во согласност со Уставот на Република Македонија;
- се утврди дека Федерацијата престанала со работа.
Одлуката на Собранието на Федерацијата за нејзиното престанување, се смета
дека е донесена доколку за неа гласале две третини од членовите на Собранието.
ЧЛЕН 46
По донесување на одлуката за престанок на Федерацијата, Претседателот на
Федерацијата е должен во рок од 15 дена од донесувањето на одлуката за престанок, да
започне постапка за бришење на Федерацијата од регистарот на здруженија на граѓани
и фондации при Централниот Регистар на Република Македонија.
Собранието на Федерацијата на предлог на Извршниот Одбор на Федерацијата,
по донесувањето на одлуката за престанок на Федерацијата, донесува одлука за
располагањето и носителот/носителите на правото на сопственост на движниот и
недвижниот имот сопственост на Федерацијата или за впаричување на имотот
сопственост на Федерацијата, по неговото престанување.
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X ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
ЧЛЕН 47
Иницијатива за изменување и дополнување на Статутот може да покрене секој
член на МеСФ.
За иницијативата за изменување и дополнување на Статутот одлучува Извршниот
Одбор на Федерацијата.
Изменување и дополнување на овој Статут се врши во постапка и на начин
определени за негово донесување.
ЧЛЕН 48
Толкување на одредбите од овој Статут врши Собранието на предлог на
Извршниот Одбор.
ЧЛЕН 50
Овој Статут влегува во сила со денот на неговото усвојување од страна на
Собранието на Федерацијата.

Скопје, 30.10.2009 година

Претседател на МеСФ
___________________________
Тотовски Бобан
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