Со одлука на основачкото собрание одржано на ден 28.05.2008 год. е донесен и прифатен
следниот
СТАТУТ
Член 1
Здружението кое ги собира граѓаните здружени во НАББА Македонија донесе одлука да
формира фестивал со полно име: “Локум Манстир Фест”
Член 2
Работата на фестивалот “Локум Манстир фест” , е од јавен карактер.
Член 3
Име и седиште на фестивалот е во рамките на:
‐ Здружението: Асоцијација за развој на спортови и спортска култура НАББА Македонија, или
скратено НАББА МАКЕДОНИЈА.
‐ Скратен Назив – НАББА МАКЕДОНИЈА
‐ Назив на фестивалот ‐ Локум Манастир фест”
‐ седиште: Ул. Браќа Мингови бр. 18 – Битола
Член 4
НАББА МАКЕДОНИЈА низ фестивалот Локум Манастир фест” ги остварува следните цели и
задачи:
‐ ги собира и организира граѓаните за членство
‐ ги застапува интересите на културните активисти како членови и корисници на услуги во
културата.

‐ ги застапува интересите на занаетчиите.
‐ организира презентација на нивните производи.
‐ обезбедува учество на свои членови во Републиката и странство.
‐ работи на унапредувањето на културата низ различни форми.
Член 5
Членството во ‐ Локум Манастир фест” е доброволно. Член може да биде секој граѓанин кој е
државјанин на Р. Македонија кои имаат престој во Р.М.
Членови подмладок се деца или младина до 15 год.
Член 6
Членовите на ‐ Локум Манастир фест” ги имаат следните права:
‐ да ги користат услугите на НАББА Македонија за заштита на своите права во републиката и
странство.
‐ да бидат навреме информирани за календарот на манифестација.
‐да бидат избирани во органите на НАББА МАКЕДОНИЈА.
Обврска на членовите на ‐ Локум Манастир фест” :
‐ редовно да ја плаќаат членарината
‐ да го подигаат и чуваат угледот на НАББА Македонија
‐ да го почитуваат статутот и другите правилници на НАББА Македонија
‐ Да се воздружуваат од секакви политички делувања во културното дејствување.
Член 7
Начинот на работа, именувањето и разрешувањето на членовите на фестивалот се утврдува со
правилник кој го донесува претседателството.
Член 8
Локум Манастир Фест донесува статут, има својство на правно лице, а го стекнува со упис во

регистрација на надлежни органи.
Член 9
Собранието е највисок орган на управување на НАББА Македонија и го сочинуваат сите членови
на, физички и правни
Органи на Собранието:
‐ Претседателство
‐ Надзорен орган
Со одлука на избор на членови, собранието на Локум Манстир Фест го утврдува бројот на
членови што го сочинуваат претседателството и нивниот начин на избор. (мандатот на
членовите на претседателството трае 4 четири години)

Член 10
Работни седници одржува еднаш годишно.
Изборни седници секои четири години.
Член 11
Седница на собранието свикува претседателот на собранието на организацијата по одлука на
претседателството кој ја донесува по сопствена иницијатива и барање на:
‐ Надзорен одбор
‐На најмалку една петтина од членовите на собранието.
Член 12
Собранието го верифицира изборот на членови на претседателството:
Ги избира и отповикува членовите на претседателството и надзорниот одбор
Го избира и отповикува претседателот на организацијата.
Ги разгледува извештаите и одлучува за работата на претседателството и надзорниот одбор.
Донесува седници, програми и планови за основање на целите и задачите
Го донесува, менува и дополнува статутот
Донесува финансиски план, ја усвојува завршната сметка
Одлучува за престанок на работата на организацијата.
Донесува деловник за работа.
Член 13
Претседателството е извршен орган на собранието со мандат од четири години. Бројот на
членовите го утврдува собранието. Членовите се избираат на четири години од членовите на
собранието.
Член 14
Седница на претседателството се одржува по потреба, а најмалку двапати годишно. Седницата
ја свикува и со неа претседава претседателот на организацијата или лице кое ќе го овласти
претседателот на организацијата. Челниците на собранието се свикуваат на барање на
надзорниот одбор на најмалку 1/5 од бројот на членовите на собранието.
Член 15
Претседателство:
Ја извршува програмата, заклучоците и седниците на собранието.
Ја утврдува програмата за работа.
Го утврдува предлогот за финансиски план.
Именува и разрешува членови на работни тела и дисциплинска комисија но не од членови на
претседателство.

Донесува правилник за награди и надоместување на трошоци на натпреварување на
натпреварувачите.
Врши и други работи кои со статутот или другите општествени акти не се ставени во надлежност
на други органи.
Член 16
Претседателството ги има следните работни тела:
Комисија за организација, развој и членство, пропаганда и информации, организационен
комитет за организирање на фестивалот.
Техничка комисија
Комисија за финансиски прашања
Тренерски комитет
Член 17
Надзорниот одбор има 5 пет членови кој ги избира собранието со мандат од четири години.
Седниците на надзорниот орган се одржуваат по потреба а најмалку еднаш годишно.
Член 18
Надзорниот одбор врши надзор:
На спроведување на статутот и другите општи акти.
На спроведување на заклучоци, одлуки и седници на собранието, претседателството и
комисиите.
На материјалното и финансиското работење.
Надзорниот одбор за своето работење донесува деловник.
Член 19
Собранието, претседателството, надзорниот одбор полноважно работи ако се присутни повеќе
од половината од вкупниот број на членови, а одлуките се донесуваат со мнозинство од
присутни.
Член 20
Претседател:
‐ претседателот на Локум Манастир Фест го избира собранието со мандат од четири години.
‐ претседателот ги свикува и претседава седниците на собранието и претседателството.
‐ го претставува и ја застапува организацијата
‐ именува секретар и благајник
‐ наредбодавател е за извршување на финансискиот план.
‐ врши и други работи во рамките на неговото овластување.
‐ претседателот може да ги разреши секретарот и благајникот ако не ги извршуваат задачите.
Секретар:

‐се грижи за спроведување на одлуките и заклучоците на собранието, претседателството и
други работни тела.
‐ се грижи за информирањето на НАББА Македонија.
‐ Секретарот на Локум Манастир Фест го застапува во имотните и другите правни форми
Член 21
Средствата кои ги користи за Локум Манастир фест за остварување на своите цели и задачи се
остваруваат на следниот начин:
‐дел од приходи од чланарина и членски карти
‐ приходи од спонзори и реклама
‐ приходи од донатори
‐ останати приходи
Начин на располагање и користење на средствата:
Средствата од од организацијата ќе се користат за надомест на трошоци на своите членови на
натпреварите. Висината на надоместок ќе го одредува претседателството и тоа ќе располага со
средствата од организацијата, за оваа намена ќе биде изготвен правилник за награди
надоместоци на трошоците на членовите на организацијата и натпреварувачите.
Член 22
За престанок со работа на фестивалот Локум Манастир фест одлучува собранието со најмалку
две третини на гласовите од вкупниот број на членови.
Престанокот на работа може да биде под следните услови:
‐ Кога бројот на членови се намали под поптребниот број на лица за основањена
организацијата.
‐ Кога за тоа одлучат членовите.
Член 23
За измени и дополнувања на овој статут одлучува собранието со двотретинско мнозинство од
вкупниот број на членови на собранието.
Иницијатива за измени и дополнување на статутот на фестивалот Локум Манастир Фест може
да поднесат:
‐ претседателството
‐ надзорен одбор
‐ најмалку една третина од членовите
Член 24
фестивалот Локум Манастир Фест ,може да се зачленува во меѓународни асоцијации кои се
занимаваат со иста дејност и можат да земат учество во согласност со прописите на Р.
Македонија.
Член 25

Толкување на одредбите на овој статут дава претседателот.

Член 26

Член 27
Официјална интернет страница на Асоцијацијата е www.lokum.mk
Член 29
Овој статут влегува во сила од денот на неговото донесување.
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