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ПРАВИЛНИК  

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА, ФУНКЦИОНИРАЊЕ И РАБОТА НА  
КОАЛИЦИЈАТА ЗА КЛИМА 

Член 1 

Со овој Правилник на Коалицијата за клима се уредуваат: 
 самата Коалиција, нејзината мисија, целта на нејзиното формирање, 
нејзините тела, обврските на телата и организирањето на средби на 
Коалицијата;  
 зачленувањето во Коалицијата, обврските на нејзините членки, 
начинот на донесување на одлуки и условите за престанок на 
членувањето во Коалицијата како и престанокот на самата Коалицијата. 

I. ОПИС НА КОАЛИЦИЈАТА ЗА КЛИМА 

Член 2 

Коалицијата за клима (во понатамошниот текст Коалицијата) е основана 
од --- организации кои на________.2020 година потпишаа Акт за 
основање на Коалицијата за клима, Пристапници и склучија Декларација 
за членство. 

Член 3 

Мисијата на Коалицијата е локална синхронизирана акција и силно 
општествено влијание и трансформација преку градење климатска 
култура. Целта се остварува преку грижа и почит кон локалните 
природни вредности, солидарност кон други иницијативи (локални и 
глобални), климатска акција и одговорност кон планетата. 

Визија на Коалицијата е обезбедување на квалитетен животен стандард 
на луѓето во благосостојба со животната средина, систем базиран на 
стандарди и безбеден за климата (Нискојаглеродна трансформација) и 
подигнување на климатската култура што ќе ја издигне Макеодонија како 
пример за регионот. 

Член 4 

Коалицијата функционира како платформа составена од граѓански 
организации, други релевантни институции и индивидуални стручни лица 
наменета за соработка и размена на информации, мислења, предлози и 
ставови, како и место за развој на соработка во различни активности кои 
се во согласност со мисијата на Коалицијата. 
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Таа им овозможува на нејзините членки директно да се вклучат во 
планирањето и донесувањето на одлуки во врска со климатските 
промени во Македонија, како и да превземаат заеднички активности во 
врска со истото. 

Член 5 

Коалицијата своите цели и задачи ќе ги остварува во согласност со 
Уставот на Република Македонија, со актите на Коалицијата, како и со 
другите законски норми кои регулираат материја од оваа област. 
Цели на Коалицијата се: 
 - Застапување за закони, стратегии и документи усогласени со 
климатска акција 
- Имплементирање на локални климатски акции 
- Едукација и јакнење на свеста (образовни програми, едукатори и 
комуникатори)  
- Јакнење на интерни капацитети  
- Анализи и истражувања 
- Развивање на волонтеризам и активизам  
- Собирање позитивни практики 
- Менторство од ГО за ГО  
- Советодавна функција 

Задачи на здружението:  
- Развивање на ставови и застапување за клучните сектори на делување 
: енергетика, (транспорт), земјоделство (сточарство), храна, вода, 
индустриска политика, природа, отпад, шуми, образование, здравство, 
родова еднаквост, социјална заштита, зелена економија, иновации и 
друго; 
- Развој на едукативна програма; 
- Изготвување на анализи и истражување во гореспоментатите сектори 
наспроти климатска акција; 
- Јавни кампањи во горенаведените сектори. 
 
II. ЗАЧЛЕНУВАЊЕ И ПРЕСТАНОК НА ЧЛЕНСТВО ВО КОАЛИЦИЈАТА 
ЗА КЛИМА 
 
II.1. Зачленување во Коалицијата за клима 

Член 6 

Коалицијата има отворен карактер и кон неа може да се приклучи секоја 
домашна граѓанска организација или фондација или странска граѓанска 
организација или фондација преку своето претставништво во 
Македонија; ; меѓународни организации ,научни институции и  стручни 
лица – експерти од различни области кои може да дадат придонес во 
целите на Коалицијата.  
 
 
Во рамки на коалицијата има различни видови на членство: 
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- полноправно членство - членки кои во последните 36 месеци 
спровеле проект од областа на климатските промени (намалување 
на влијанието на климатските промени; или прилагодување кон 
климатските промени; или учество во креирање на политики и 
стратегии во областа на климатски промени). 

- членови поддржувачи - членки кои не превземале активности на 
тема  климатски промени, но работеле на зголемување на свеста 
за климатските промени или планираат да работат на теми 
поврзани со климатските промени. 

- почесни членови - научни институции и  стручни лица – експерти и 
меѓународни организации, странски граѓански организации од 
различни области кои може да дадат придонес во целите на 
Коалицијата. 

Коалицијата за клима може да склучи Меморандум за соработка со други 
неформални здруженија, сојузи  и коалиции кои имаат иста или слична 
цел на делување.  

Член 7 

Приклучувањето кон Коалицијата се прави со потпишување на 
Пристапница и Декларација за членство која може да се добие по 
претходно барање до Секретаријатот на Коалицијата.  

Со потпишување на Пристапницата и Декларацијата за членство, 
членката се обврзува: 

 да ја поддржува Коалицијата и да работи на остварувањето 
на мисијата на Коалицијата,  
 да учествува на состаноците на Коалицијата со најмалку 
еден свој претставник,  
 да учествува во донесувањето на одлуките на Коалицијата 
преку давање на својот глас,  
 да учестува во тематските работни групи на коалицијата, 
 да ги почитува актите на Коалицијата, 
 да го одржува угледот на Коалицијата.  

 
Со потпишување на Пристапница,  поддржувачот, научната институција 
или стручното лице се обврзуваат: 

 да ја поддржува Коалицијата и да работат на 
остварувањето на мисијата на Коалицијата,  
 да ги почитуваат актите на Коалицијата,  
 да го одржуваат угледот на Коалицијата.  
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Член 8 

Новоприклучените членки се согласни со дотогаш донесените одлуки и 
акти на Коалицијата.  

Член 9 

Регистерот на организации членки е постојано достапна на членките во 
електронска форма и истата ја администрира Секретаријатот на 
Коалицијата. 

II.2. Престанок на членството во Коалицијата  

Член 10 

Членството во Коалицијата може да престане на следниве начини: 

 со официјално писмено известување до Секретаријатот за 
отстапување од Коалицијата 

 со донесување на одлука за исклучување од Коалицијата од 
страна на Секретаријатот 

 со распуштање на Коалицијата 

 со престанок/непостоење на членката 

 

Член 11 

Известувањето за отстапување од Коалицијата треба да биде доставено 
по пошта или преку електронски пат до Секретаријатот.  

 

Истото стапува на сила откако Секретаријатот ќе го потврди престанокот 
на членството и за истото ќе ја извести членката по писмен пат. 

Секретаријатот оваа информација веднаш ја споделува со членките 
преку електронската листа (google list) и го ажурира Регистерот на 
организации членки. 

Член 12 

Престанок на членството на членка на Коалицијата со донесување на 
одлука за исклучување може да се донесе по предлог од најмалку две –
полноправни членки на Коалицијата. 
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Предлогот за исклучување треба да биде доставен по пошта или преку 
електронски пат до Секретаријатот на Коалицијата.  

Секретаријатот на Коалицијата по добивањето на предлог за 
исклучување на членка на Коалицијата го разгледува предлогот и го 
става на гласање.  

За исклучување на членка од коалицијата Секретаријатот одлучува со 
мнозинство гласови. 

Во случај членката да превземе активности спротивни на мисијата и 
интересите на Коалицијата, Секретаријатот со писмено известување ги 
суспендира правата на односната членка до првиот нареден состанок на 
кој се одлучува за статусот на членката. 

III. ТЕЛА НА КОАЛИЦИЈАТА 

Член 13 

Коалицијата е составена од Секретаријат , работни групи и регионални 
координатори. 

III.1. Секретаријат 

Член 14 

Секретаријатот е задолжен за координирање на работата на Коалицијата  
и обезбедување на нејзина фунционалност.  

Член 15 

Секретаријатот се состои од 3 до 5 организации претставници на 
полноправните членки на Коалицијата.  

Членовите на Секретаријатот е потребно да ги покријат минимум 
следниве функции: Односи со јавност, Комуникција со членството, 
Реализација на програма, Обуки и едукација и креирање на база на 
знаења и Административно-финасиски работи. 

Една членка на Секретаријатот може да покрива најмногу две функции. 

Член 16 

Функцијата односи со јавност ја обавува членка од Секретаријатот која 
номинира лице кое ќе ја застапува- Секретар за односи со јавност. 

Секретарот за односи со јавност ја застапува и претставува Коалицијата 
во односите со други организации, државни органи и интитуции, ги 
изнесува и застапува официјалните ставови на Коалицијата и ја води 
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целата капања за претставување на Коалицијата преку пишаните и 
електронски медиуми, тв и социјални мрежи (FB, Instagram).  

Секретарот за односи со јавност ги пренесува официјалните ставови на 
Коалицијата на Регионалните координатори. 

 

Член 17 

Функцијата на Секретаријатот- Комуникација со членството ја обавува 
членката на Секретаријатот која номинира лице кое ќе ја застапува- 
Секретар за комуникација со членство и координација на регионални 
координатори и советодавни членки. 

Секретарот за комуникација со членството и координација на 
Регионалните координатори е задолжен за пренесување на информации 
од Секретаријатот до Регионалните координатори и обратно, прибира 
информации од Регионалните координатори и од членките и ги 
пренесува на Сектретаријатот; изготвува Регистар на членки; Ја ажурира 
електронската меил листи ( google list);  

Член 18 

Функцијата на Секретаријатот- Реализација на Програмата ја обавува 
членката на Секретаријатот која номинира лице кое ќе ја застапува – 
Секретар за реализација на програмата. 

Секретарот за реализација на програмата е задолжен за реализација на 
сите активности, проекти и настани кои се предвидени во Програмата 
која ја има донесено Секретаријатот. Истиот е должен да ја кординира 
работата на сите вклучени во реализација на конкретен проект, и да ја 
координира работата на проектите на членките.  

Член 19 

Функцијата на Секретаријатот – обуки и едукација и креирање на база на 
знаења ја обавува членката на Секретаријтот која номинира лице кое ќе 
ја застапува- Секретар за обука и едукација и креирање на база на 
знаења.  

Секретарот за обука и едукација и креирање на база на знаења во 
координација со Секретарот за реализација на Програмата, ја реализира 
утврдената програма за обуки, со што се грижи за обезбедување на 
стручни лица и предавачи кои ќе ја реализираат обуката, регрутира 
учесници на обуките, се грижи за обезбедување на просторни и технички 
услови за организирање на обуките. 

Член 20 
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Функцијата на секретаријатот- Административно-финансиски работи ја 
обавува членката на Секретаријатот која номинира лице кое ќе ја 
застапува- Секретар за административно-финансиски прашања. 

Секретарот за административно-финансиски прашања се грижи за 
прибирање на средства за реализација на Програмата и работењето на 
Коалицијата преку наплата на чланарини и други извори на приходи, за 
што е потребно да отвори потсметка со називот на коалицијата. Исто 
така се грижи за финансиско покривање на трошоците и исплата на 
средства за работата на Коалицијата и реализацијата на обуките и 
програмата на коалицијата.  

Секретарот за административно- финансиски прашање ги информира 
членките за можноста да аплицираат на одредени проекти за добивање 
на финансиска подршка и помага во изготвување на документација за 
апликација на членките. 

Член 21 

Членките на Коалицијата го избираат Секретаријатот со мандат од две 
години, со можност за продолжување на мандатот. 

Член 22 

За член во Секретаријат може да биде избрана исклучиво полноправна 
членка на коалицијата која е потребно:  

- да биде поддржана од минимум 2 полноправни членки на 
коалицијата; 

- да има минимум еден проект за климатски промени; 
- да има минимум 2 постојано вработени лица или минимум 3 

редовно ангажирани лица во изминативе 3 години; 
- да има Буџет поголем од 1.500.000,00 денари годишно во 

изминатите 3 години. 

Член 23 

Организацииите кои имаат улогата на член на Секретаријат се избираат 
со гласање на членките на Коалицијата по претходна кандидатура. 
Секоја полноправна членка која ги исполнува условите предвидени во 
член 17 може да поднесе кандидатура   за минимум една, а најмногу две 
од функциите на Секретаријатот определени во  член 15. 

Секоја полноправна членка има право да даде поддршка на една 
организација кандидат за една функција во Секретаријатот согласно 
член 15. Секоја полноправна членка може да поддржи најмногу 5 
организации за различни функции во Секретаријатот. 

Одлуката за избор на членови на Секретаријатот се донесува со дво 
третинско мнозинство на гласови од присутните полноправни членки. 
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Член 24 

На состанок на Коалицијата се организира гласање за избор на нов 
Секретаријат или се носи одлука за продолжување на мандатот на 
тековниот Секретаријат за уште една година. 

Гласањето за довербата на тековниот Секретаријат се одржува најмалку 
1 месец пред истекот на мандатот по електронски пат. Доверба за 
продолжување на мандатот на постојниот Секретаријат се гласа со дво-
третинско мнозинствона гласови од присутните полноправни членки. 

Гласањето за избор на членови на Секретаријат може да се организира 
и електронски без одржување на состанок. 

Доколку во процедурата на избор на Секретаријатот една или повеќе 
функции останаат празни, функцијата во Секретаријат ја води една од 
другите членки на Сектретаријатот сè додека не се организира повторен 
избор. Повторен избор за упразнетата специфична функција се 
организира најдоцна 2 месеци по пропаднатиот избор. 

Член 25 

Секретаријатот е одговорен за: 

 Организирање на електронската комуникација меѓу 
членките на Коалицијата преку воспоставување и 
администрирање на листата за електронска комуникација, 

 Организирање на состаноци на Коалицијата и 
претседавање со состаноците, 

 Изработка и ревидирање на актите на Коалицијата, 

 Поддршка при координирање на активностите и на работата 
на одделните работни групи и обезбедување на поддршка за 
нивното функционирање,  

 Подготовка на годишната програма на коалицијата и нејзино 
дистрибуирање до членките, 

 Утврдувње на визуелниот идентитет на Коалицијата, 

 Собирање на средствата од членарина и донации, водење 
на финансиска администрација и давање извештај на состаноците 
на Коалицијата, 

 Официјална комуникација со институции и јавноста во име 
на Коалицијата, 

 Организирање на процесите на носење на одлуки на 
Коалицијата во согласност со актите и известување на членките на 
Коалицијата за донесените одлуки, 

 Водење и ажурирање на регистерот на членови на 
коалцијата, 
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 Водење на административната документација на 
Коалицијата, 

 Поднесување годишен извештај до членките за 
финансиското и административното работење како и за 
спроведените активности во рамки на Коалицијата. 

III.2. Работни групи 

Член 26 

Предлог за формирање на работна група за одредена тема или област 
може да даде било кој член на коалицијата (полноправна членка, членка 
поддржувач). Предлогот мора да содржи опис, цели и предлог 
активности на работната група и предлог Координатор на истата. 

Одлуката за формирање на работна група се донесува на состанок на 
Секретаријатот со консензус. Секретаријатот при формирање на 
работната група мора да ги утврди начинот на функционирање и 
комуницирање на работната група и да го одбере Координаторот на 
работната група. 

За формирањето на работната група Секретаријатот го информира 
членството со цел прибирање на членови заинтересирани за работа во 
работната група и од заинтересираните избира Кординатор и назначува 
Ментор на групата. 

Работната група има функција да прави анализи, да реализира 
активности, да дава предлози до Секретаријатот со цел застапување за 
креирање политики во одредената тема. 

Распуштањето на групата се случува по завршувањето на нејзината 
функција, односно со исполнувањето на целта заради која е формирана 
и која е наведена во предлогот за формирање на работна група.  

Член 27 

Координаторот на работната група е задолжен за организација на 
работата на групата, за распределба на работните задачи, за 
надгледување на работата на групата и за известување за работата на 
групата пред (Секретарот за реализација на програмата)Секретаријатот.  

Координаторот редовно известува за својата работа. Сите работи кои 
произлегуваат од работењето на работната група се јавно достапни на 
сите членови на коалицијата.  

Координаторот задолжително доставува Извештај за работата на 
барање на Секретаријатот. Секоја членка може да побара од 
Секретаријатот да достави вакво барање до Координаторот. 

Член 28 
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Сите членови во Коалицијата имаат право да членуваат во формираните 
работни групи. Од страна на Секретаријатот на секоја работна група 
може да биде назначен Ментор на работната група од редот на почесни 
членови на коалицијата.  

 

III.3. Регионални координатори 

Член 29 

Со цел подобро функционирање на Коалицијата на регионално ниво, од 
страна на Секретаријатот се избираат Регионални координатори на 
Коалицијата во сите 8(осум) плански региони. 

Член 30 

Секретаријатот избира регионални координатори кои ќе комуницираат со 
работни групи за потребите на Коалицијата и кои треба да ги исполнат 
следниве услови: 

- Познавање на политиките за справување со климатски промени во 
Македонија; 
- Познавање на невладиниот сектор во регионот за кој се аплицира 
(пожелно во областа на животната средина или сродни области); 
- Искуство во користење на современи интерактивни методи и онлајн 
алатки; 
- Познавање на процесот на партиципативно учество во креирање на 
политики и носење на одлуки на локално ниво. 
 
Регионалните координатори се бираат по јавен повик за избор на  
регионални координатори со мандат од 2 години.  На јавниот повик може 
да се пријави било кое физичко лице кое е вработено или времено 
ангажирано во член на коалицијата со поднесување на Пријава за 
регионален координатор. Пријавата мора да содржи минимум детална 
биографија (CV) и Писмо за интерес. 
 

Член 31 

Регионалните координатори ги имаат следните задачи:  
- Комуникација со членките од нивниот плански регион, 

пренесување на информации од Секретаријатот на членките;   
- Редовно да го информира Секретаријатот за негово учество во 

локални јавни расправи или учество на членка од неговиот плански 
регион, поднесени претставки и предлози до надлежни органи од страна 
на членките од неговито плански регион, следење и известување за 
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локалните политики поврзани со заштитата на животната средина и 
климата и сл.; 

- одржување повремени консултативни средби со Секретаријатот и 
со членките од неговиот плански регион при спроведување на 
координативните активности; 

- Регионалните координаторот задолжително доставуваат месечен 
извештај за својата работа до Секретаријатот.  
 

Член 32 
Секоја членка која не е задоволна од работата на Регионалниот 
координатор, може да побара од Секретаријатот, да ја преиспита 
неговата работа со што Секретаријатот ќе побара од Регионалниот 
координатор да достави извештај за својата работа. 
Доколку Секретаријатот утврди пречекорување на надлежностите на 
Регионалниот координатор или работење спротивно на правилата и 
интересите на Коалицијата може да донесе одлука за престанок на 
функцијата на Регионалниот координатор. 
До избор на нов регионален координатор, Секретаријатот ќе назначи 
Привремен регионален координатор, кој ќе ја обавува функцијата до 
избор на нов, но не подолго од 2 месеци. 

IV. ПРЕСТАНОК НА КОАЛИЦИЈАТА 

Член 33 

Предлог за престанок на Коалицијата може да даде секоја граѓанска 
организација -  членка на Коалицијата, доколку предлогот е писмено 
поддржан од две-третини од членките.  

Одлука за престанок на Коалицијата може да се донесе само доколку 
сите граѓански организации - членки се согласни со распуштање на 
Коалицијата и гласаат „за“ распуштање на Коалицијата на состанок на 
Коалицијата на кој присуствуваат сите членки. Гласањето по оваа 
прашање може да се направи и на електронски начин. 

Во случај на сериозно нарушување на работата на Коалицијата, 
Секретаријатот има право со консензус привремено да го суспендира 
или прекине работењето на Колицијата. Видовите на сериозно 
нарушување на работата на Коалицијата ќе бидат дополнително 
утврдени од страна на Секретаријатот. 

Доколку бројот на членки се намали под три членки, Коалицијата се 
става во мирување, кое трае не подолго од шест месеци, после кој 
период Коалицијата престанува да постои. 

 

Член 34 
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Списите произлезени од работењето на Коалицијата остануваат кај 
последниот Секретаријат во рок од 5 години од престанок на 
Коалицијата. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 35 

Овој правилник е донесен од страна на Секретаријатот и усвоен од 
страна на сите членки на Коалицијата за клима и сите сегашни и идни 
членки се должни да го почитуваат. 

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

 

Член 36 

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. 

 

Коалиција за клима 

За Секретаријатот : 

1.------------------------ 

2.------------------------ 

3.------------------------ 

4.------------------------ 

5.------------------------ 


