
ПРАВИЛНИК ЗА ВИСИНАТА НА ЧЛАНАРИНАТА, 
НАЧИНОТ НА СОБИРАЊЕ И ТРОШЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА 
СОБРАНИ ОД ЧЛАНАРИНА НА КОАЛИЦИЈАТА ЗА КЛИМА 

 
 
 

Член 1 
 

Полноправните членки и членовите поддржувачи на Коалицијата за клима за 
своето членство во Коалицијата се обврзани да плаќаат годишна членарина. 
Почесните членови немаат обврска за плаќање на членарина. 
 

Член 2 
 

Висината на членарината е различна за различни видови на членство и согласно 
ангажманот на членките во коалицијата. 
 

Член 3 
 
Годишната членарина за полноправните членки изнесува 1000 денари. 
Годишна чланарина за членовите поддржувачи изнесува 500 денари. 
Годишната членарина за членовите на Секретаријатот изнесува 6000 денари. 
 

Член 4 
 

До 20 март во годината Секретаријатот го утврдува исполнувањето на условите за 
полноправно членство на сите членки на коалицијата. По извршена проверка 
Секретаријатот е должен да направи ревидирање на Регистерот на членови. 
Согласно ревидираниот Регистер на членови, Секретарот најдоцна до 31 март до 
сите членови доставува барање за исплата на членарина за тековната година. 

 
Член 5 

 
Членарината за тековната година треба да биде подмирена најдоцна до 15 април 
во тековната година за членката да има право да гласа на состанок или 
електронски.  
Во спротивно, членката може да присуствува на состаноците во текот на целата 
година и да го дава своето мислење, но нема право на глас. 
 

Член 6 
 

За собирање на средствата од членарина е одговорен Секретаријатот. 
Членот на Секретаријатот задолжен за  административно-финансиски работи е 
должен за таа намена да отвори посебна потсметка која во својот назив го содржи 
името на Коалицијата. 
 



Сметката се администрира од страна на Членот на Секретаријатот задолжен за  
административно-финансиски работи со врзан потпис од уште еден член на 
Секретаријатот кој ќе биде одбран од страна на Секретаријатот со консензус. 
 

Член 7 
 

На потсметката наменета за Коалицијата можат да се уплаќаат: 
• членарина согласно овој правилник 
• финансиски средства по друг основ во согласност со важечките законски 
норми.  
 

Член 8 
 

При промена на членовите на секретаријатот собраните средства се префрлаат на 
соодветната потсметка на новиот Членот на Секретаријатот задолжен за  
административно-финансиски работи. Потсметката во претходниот член на 
Секретаријатот се затвора. 
 

Член 9 
 

Со средствата на потсметката раководи Секретаријатот согласно Планот за 
раководење со средствата стекнати од членарина и други основи.  
План за раководење со средствата, како и измени и дополнувања на планот се 
донесува на состанок на Секретаријатот во согласност со Програмата за работа на 
Колицијата.  
Планот содржи предвидени приходи и расходи.  
 

Член 10 
 

Секретаријатот е должен да поднесе Извештај за финансиското работење со 
средствата стекнати од членарина и по други основи, во писмена форма на 
состанок на сите членови на Коалицијата. 
Секоја организација има право од Секретаријатот да побара известување за 
состојбата на потсметката наменета за Коалицијата.  
Секретаријатот е обврзан да постапи по ова барање во рок од 7 работни дена. 
 

Член 11 
 

Овој Правилник е усвоен од страна на сите членки на Коалицијата за клима и сите 
сегашни и идни членки кои ќе пристапат на коалицијата имаат обврска да го 
почитуваат. 

 
Член 12 

 
 

Член 12 



Електронски примерок од овој правилник ќе биде доставен за секоја организација - 
членка на Коалицијата.  

Член 13 

Измени на овој Правилник може да донесе Секретаријатот и за истото е должен да 
ги информира сите членки на Коалицијата.  

Предлог за изменувње и дополнување на овој правилник може да достави секоја 
полноправна членка.  

Предлогот од став 2 од овој член се разгледува на следниот состанок на 
Секретаријатот. 

Одлуките за измена на овој Правилник треба да бидат потврдени на првиот 
состанок на сите членки на Коалицијата. 

За Коалиција за клима 
Секретаријат: 
 
1.----------------------------- 
2.----------------------------- 
3.----------------------------- 
4.----------------------------- 
5.----------------------------- 


