
 Врз основа на член _____ од Законот за Здруженија на РМ и членот _____  
од Статутот на ИПА меѓународното полициско здружение, Меѓународното 
полициско здружение ИПА секција (оддел)  Македонија на Собранието одржано на 
__________ година во __________ го донесе ,  

 

С Т А Т У Т  

на  ИПА – Меѓународно полициско здружение 

Оддел  Македонија 

 

Глава I 

Општи одредби 

Член 1 

 Со одредбите на статутот на ИПА – Меѓународно полициско здружение, 
оддел Македонија (во продолжение на текстот секција), се уредуваат: 

• Називот и седиштето на секцијата, 

• Својство и претставување, 

• Цели, 

• Дејности со кои се остваруваат целите, 

• Транспарентност при работењето, 

• Членство и чланарина, 

• Права, обврски и одговорност на членовите, 

• Организација и тела на секцијата, нивен состав, начин на нивно работење и 
начин на одлучување, 

• Услови и начин на избор и разрешување на членови на телата, нивен 
мандат и одговорност, 

• Внатрешен надзор, 

• Имот на секцијата, располагање со средствата од чланарина,донации и 
спонзорство, 

• Престанок со работа на секцијата и постапка со имотот во случај на 
престанок на дејствување на истата. 

 



Член 2  

 Во секцијата се остварува и гарантира заедничка работа, одлучување, 
одговорност и рамноправност на членовите на телата на секцијата во остварување 
на нивните права, должности и одговорност утврдени со Статутот и Законот не 
правејќи разлика  во однос на функцијата која ја извршуваат во телата, рангот или 
работната позиција во полицијата (читај МВР и безбедносните агенции кои се 
членки на ИПА ), јазикот, расата, религијата и полот.  

 Здружението ИПА Македонија е од непрофитабилен карактер и истото 
работи врз основа на начелата утврдени во декларацијата за човековите права 
усвоена од страна на Генералното собрание на ОН во 1948 година.Здружението 
не може да има никаква врска со било која организација или здружение во 
државата или од друго место ,ако неговите активности се поврзани со политичко 
влијание,полова,верска или расна дискриминација.  

 Националниот оддел (секција) не може да се спои со друга организација 
или да се вклучи во активностите кои се спротивни со целите на Меѓународното 
полициско здружение – ИПА или на овој статут. 

 

Глава II 

Назив и седиште на секцијата 

Член 3 

 Полниот назив на секцијата гласи: 

• Меѓународно полициско здружение оддел Македонија  (за внатрешна 
употреба ) 

 Називот на англиски јазик гласи: 

• International Police Association – Section of  North  Macedonia (за надворешна 
употреба) 

 

 Скратениот назив на секцијата гласи: 

• ИПА  Македонија 

 Скратениот назив на секцијата на англиски јазик гласи: 

• IPA –  Macedonia 

 Седиште на секцијата е МВР на РМ на ул. Димче Мирчев бр. 9 во Скопје. 

 Одлуки за промена носи Управниот Одбор. 



 ИПА оддел Македонија е непрофитабилно здружение од јавен интерес кое 
постои од денот на неговото запишување во Централниот регистар на РМ. 

 

                                                               Член 4 

 Симбол на секцијата е меѓународниот знак на ИПА со следниот опис: 

 Во средината се наоѓа глобус со означени континенти со црвена боја, а 
водите со светло сина (плава) боја, опкружен со појас со темно сина (плава) боја 
во кој со жолти (златни) букви пишува INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION. 
Глобусот има меридијани и паралели, а во позадина на глобусот и околу него се 
наоѓа осмокрака ѕвезда. Лево и десно се наоѓаат златни класја кои во долниот дел 
се поврзуваат со лента во темно сина (плава) боја во која со жолта (златна) боја 
стои натписот SERVO PER AMIKECO. 

 На горниот дел од знакот на ИПА стои знамето на Р. Македонија кое се 
спојува со златните класја. 

  На значката на ИПА на секција Македонија под долната лента стои лента во 
златна боја на која со црни бројки е впишан персоналниот број на ИПА членот. 

 Знакот на ИПА е заштитен со меѓународно авторско право од ИПА во 1974 
година. 

 Секцијата има округол печат со размер од 3,5 см. Го сочинуваат 
меѓународниот знак на ИПА и со кирилични букви во круг е испишано 
МЕЃУНАРОДНО ПОЛИЦИСКО ЗДРУЖЕНИЕ – ОДДЕЛ МАКЕДОНИЈА. Во 
внатрешниот круг над  меѓународниот знак на ИПА испишано е ИПА – 
МАКЕДОНИЈА. 

 Секој Регион има свој печат кој е со иста димензија, облик и обележја како 
печатот на националната секција, со додаток на името на регионот. 

 

                                                               Член 5 

 Работата на националната секција и регионите е од јавен карактер. 

 Собранијата на секцијата и регионите се јавни, но собранието на секцијата 
може да одлучи за одредени точки од дневниот ред расправата да се одржи без 
присуство на јавноста. 

 Регионите за своите седници ја известуваат националната секција по пат на 
пишан материјал. 

 Секцијата за својата работа ги известува регионите по пат на пишан 
материјал. 



 Јавноста на работата на секцијата и регионите се остварува и по пат на 
средствата за јавно информирање, медиуми , ипа гласила, социјални мрежи и ипа 
страницата. 

 Заради што поверодостојно информирање на членовите, ипа пријателите и 
јавноста, Секцијата може да издава свое гласило во согласност со постоечките 
закони за јавно информирање. 

 Одлуката за издавање на јавни гласило ја носи Собранието на секцијата. 

 Секцијата по потреба издава и периодични публикации, ревии, билтени, 
плакати и друго, во согласност со издавачките закони и прописи. 

 

Глава III  

Цели, задачи и претставување 

Член 6 

 Националната секција-оддел е постојан член на Меѓународната ИПА 
организација. 

 Членови на секцијата-оддел се регионалните подружници односно Региони, 
кои се регистрирани во Централниот регистар на РМ согласно регионот кој го 
покриваат во       Р.Македонија. 

 Одредбите од овој Статут мора во потполност да бидат усогласени со 
одредбите од  Статутот на Меѓународната ИПА организација како  и со законските 
прописи на РМ. 

 Регионите може да формиаат свои комисии или клубови за одредени 
области или специјалности. 

Член 7 

 За поуспешно остварување на своите цели и интереси ,секцијата може да 
соработува со други здруженија и организации во РМ и во странство согласно 
постоечките закони во    Р. М. 

Член 8 

 Во остварување на своите цели и задачи утврдени со Статутот на секцијата 
и Меѓународната ИПА организација, Националната секција и Регионите делуваат 
самостојноо во огласност со законот.  

 Политичко делување во рамки на секцијата е ЗАБРАНЕТО. 

 



Член 9 

 Националната секција и нејзините подружници -  Региони се регистрирани 
во регистарот на здруженија во Централниот регистар на РМ. Секоја извршена 
промена се впишува во регистарот на задуженија во Централниот регистар 
согласно Законот за здруженија на РМ. 

Член 10 

 Националната секција е здружение на граѓани и според законот е правно 
лице. 

Член 11 

 Националната секција ги остварува соите цели и задачи на територијата на  
Р.Македонија. 

 Основна цел на здружението е да се организираат научно едукативни 
семинари и обуки за членовите на здружението, организирање и учество на 
спортски и културни активности, обезбедување на социјална и секој друг вид на 
помош на членовите и на нивните семејства и дружење на членовите на ИПА во 
согласност со принципите и работата на Меѓународното здружение.  

 Главната цел на здружението е да ја охрабри професионалната соработка и 
личното пријателство помеѓу своите членови, со меѓусебно почитување и подршка 
помеѓу членовите и нивните семејства, соработка со други организации и 
поединци чии активности придонесуваат кон духовниот, културниот, 
општествениот и професионалниот развој на членовите а во согласност со 
принципите на ИПА.  

 Покрај главната цел, задачите на здружението се и: 

• Да ги обедини членовите на здружението и да се развие чуството на 
солидарност,заемно разбирање и пријателство , следејќи го и логото на 
здружението на есперанто јазик SERVO PER AMOKECO што во превод на 
македонски јазик би значело преку служба до пријателство; 

• Да се потикнат личните контакти помеѓу членовите и поврзување на своите 
членови со другите членови од други Национални секции; 

• Олеснување на размената на професионални искуства помеѓу членовите на 
ИПА МКД и членови на други Национални секции, 

• Подобрување на имиџот на полицијата и подобрување на односите помеѓу 
полицијата и граѓаните, 

• Обезбедување на меѓународни публикации и помош на членовите за 
добивање на литература во врска со професионално доостручување и едуцирање; 

• Развој и негување на спортскиот дух, рекреација и спортски активности; 



• Објавување на публикации во насока на информирање на членовите и 
јавноста за активностите на здружението; 

• Активности поврзани со промена на навиките во однос на користењето и 
одржувањето на природните ресурси и третманот на отпадните материи; 

• Едукација на сите нивоа и возраст со цел на размена и искуства како и 
разбирање на улогата и задачите на полицијата во едно демократско општество. 

Член 12 

 Националната секција ја претставува и застапува- претседателот, заменик 
претседателот и генералниот секретар  или членови на Управниот одбор од нив 
назначени и именувани за одреден настан или средба. 

 Регионите и Националната секција при домашни и меѓународни контакти ги 
застапува: претседателот, заменик претседателот и генералниот секретар или 
членови на Управниот одбор од нив назначени и именувани за одреден настан или 
средба. 

 Одлуката ја носи Управниот Одбор. 

 

Глава IV 

Членови на Секцијата  

Права и обврски 

Член 13 

 Членови на Националната секција на ИПА се регионалните подржници – 
Региони, следствено на тоа и сите членови на ИПА регистрирани согласно 
Статутот на територијата на РМ. 

 Сите членови на Националната секција при зачленувањето ги прифаќаат 
целите и начелата на ИПА и на овој Статут. 

 Член на ИПА се станува доброволно со пополнување на пристапница за 
членство која се пополнува своерачно на образец предвиден со овој Статут, 
Членството во здружението е доживотно. 

 Членови на Националната секција, а воедно и на меѓународната ИПА може 
да бидат: 

• сите вработени во МВР, 

• пензионирани припадници на МВР, 

• поранешни припадници на МВР кои чесно и доброволно ја напуштиле 



службата, 

• припадници на безбедносните агенции со посебни овластувања. (се мисли 
на Финансиска полиција, ОТА, АНБ и други) 

без разлика на чин (ранг) кој го има во службата, пол, раса, боја на кожа, јазик или 
религија, доброволно секој може да биде член на ИПА кој ќе ги почитува целите и 
начелата на Меѓународното полициско здружение и овој статут. 

 Секцијата и регионите имаат право да одбијат барање за членство доколку 
истото е спротивно на принципите на ИПА. 

 

Член 14 

 Членството во ИПА може да биде редовно – активно, почесно (ИПА 
пријатели) и вонредно или придружно членство. 

• Редовни или активни членови се сите членови кои редовно ги подмируваат 
трошоците за чланарина и активно се вклучуваат во активностите на ИПА. 
Активните членови кои нема да ја подмират годишната чланарина во период од 
една година ќе преминат во пасивни членови. Доколку не ја подмират чланарината 
и во втората година истите ќе бидат избришани од евиденцијата на ИПА членови и 
нивниот персонален број ќе биде доделен на нов член на ИПА. 

• Почесен член или ИПА пријател ги има истите статусни права и должности 
како редовните членови, освен што не може да бира и да биде биран на функции и 
тела во Националната секција и во Регионите.     

• Почесен член на ИПА може да биде личност која има посебни заслуги за 
развојот и остварувањето на целите на ИПА, а против кого не се води или воделе 
судски постапки за кривични дела. 

• За доделување на почесно членство одлучува УО на Секцијата по предлог 
на Регионот односно на УО на Регионот. 

• На почесниот член или ИПА пријател му се издава легитимација иста како 
на редовниот член, на која стои впишано ИПА пријател/IPA friend и персонален 
број од евиденцијата за почесни членови. 

• Вонредни или придружни членови на ИПА може да постанат вдовици или 
вдовци на припадници на МВР со еднакви права и должности, но не може да 
бираат или да бидат бирани во телата на Секцијата и на Регионите. 

• ИПА легитимацијата ќе биде иста како на ИПА пријателите. 

• Член на ИПА може да биде и странски  државјанин кој ги исполнува 
условите од член 16 на овој Статут како придружен член само доколку во неговата 
држава нема национална секција на ИПА или истата е придружна членка, но нема 



полноправно членство, но само до приемот на секцијата во ИПА.   

• ИПА легитимацијата ќе биде иста како на редовните членови, но со назнака 
на државата од каде доаѓа. 

• Членството на странски државјанин го одобрува УО на Националната 
секција по предлог на УО на Регионот . 

 

                                                            Член 15 

 Националната селција води евиденција за сите свои членови и региони. 

 Евиденцијата ги содржи  следните податоци и тоа:        

• име и презиме 

• единствен матичен број 

• датум и место на раѓање 

• пристапница за членство 

• категорија на членот 

• престанок на членство 

• регион, како и други оперативни податоци кои се чуваат и употребуваат 
согласно Законот за заштита на лични податоци. 

 Членовите на ИПА плаќаат чланарина и тоа активните членови на 12 
месечни рати од плата, пензионираните членови еднаш годишно, а почесните 
членови не плаќаат. 

 Висината на чланарината се одредува еднаш годишно на Годишното 
собрание на Националната секција. Исто така на истото Годишно собрание се 
одредува и процентот на средствата помеѓу Националната секција и Регионите. 

 

Член 16 

 Сите членови на Националната секција имаат право под исти услови да ја 
користат опремата и средствата на секцијата како и сите погодности кои за 
членовите се утврдуваат во рамки на Секцијата. 

 Националната секција на ИПА Македонија е оставена од 9 региони и тоа: 

• Скопје, Куманово, Штип, Струмица, Охрид, Битола, Прилеп, Велес и Тетово. 

 Должност на регионалните клубови е:  



• да ги остварува целите на ИПА и на Националната секција; 

• да се почитуваат правилата и одлуките на Националната секција; 

• да не преземаат самостојни активности кои би можеле да наштетат на 
угледот и целите на ИПА и на Националната секција; 

• да доставуваат писмени извештаи, предлози и други облици на пишан 
материјал за планирани и преземени активности и состаноци на УО; 

• да ги повикаат и известат членовите на УО на Националната секција при 
преземање на одобрени активности за нивно присуство; 

• да ги координираат активностите со Националната секција и другите 
региони. 

 

Член 17 

 Сите членови на Националната секција на ИПА имаат право: 

• да учествуваат и одлучуваат со управувањето на ИПА секцијата и 
регионите; 

• да предлагаат и да бираат свои претставници во телата и органите на 
Секцијата и регионите; 

• непосредно и по пат на свои претставници во телата на Националната 
секција и регионите да иницираат и предлагаат носење, измени и дополнувања на 
статутот и други општи акти, одлуки, програми и други акти и одлуки кои се под 
надлежност на Националната секција; 

• да даваат иницијативи и предлози, како и забелешки и мислења за 
работата на Националната секција и регионите; 

• да бидат активни при ИПА активностите. 

 

Член 18 

• Членовите на ИПА имаат непосредно и посредно право на одлучување и 
избор. Непосредното право се остварува преку личен и директен контакт со УО на 
Националната секција и УО на Регионите. Посредното право го остваруваатт преку 
избраните претставници на нивните ОЕ или региони во телата на Секцијата. 

• Секој член на ИПА има право да ги носи симболите на ИПА во согласност 
со целите и Статутот на ИПА. 

• Членовите на ИПА имаат право да бираат и да бидат бирани во телата на 



Секцијата и Регионите, на соодветен начин да бидат известени за активностите на 
ИПА, да даваат свои оцени и мислење, предлози и идеи за работата на ИПА и 
остварување на нејзините цели. 

 

Член 19 

 Членството вио ИПА престанува со:  

• Престанок на работа на ИПА секцијата; 

• Пишана изјава за отчленување од ИПА; 

• Исклучување согласно Статутот. 

Ако на членот му престанал работниот однос по основ на кривично дело кое се 
гони по службена должност. 

Ако членот се однесува спротивно на целите и принципите на здружението. 

 

                                                              Член 20 

 Член на ИПА може да биде исклучен од членството  

• ако со своето делување штети на угледот на секцијата или делува 
спротивно на одредбите на статутот 

• ако не ја подмирил чланарината повеќе од една година. 

 Предлогот за исклучување може да  поднесе Регионот или УО на Секцијата 
во пишана форма до собранието на Регионот или Секцијата. 

 Приговорот за одлуката за исклучување се поднесува до Надзорниот одбор 
во рок  од 15 дена од добивање на истата. 

 Одлуката на Собранието по приговорот е конечна. 

 

Глава V 

Решавање на спорови и судир на интереси 

Член 21 

 Доколку некој член на ИПА Македонија мисли дека му се повредени правата 
одредени со Статутот или кога се работи за спор помеѓу членовите, а кој влијае на 
работата на Секцијата, или доколку членот на ИПА Македонија  смета дека некој 
орган на Секцијата или Регионот ги повредил одредбите од  Статутот или во други 



случаи на спор или судир на интереси, може да поднесе барање за решавање на 
истите до Надзорната комисија на Секцијата. 

 Надзорната комисија ќе ги разгледа и утврди сите околности и ќе му 
предложи на УО на Секцијата одлука за решавање на спорот. 

 УО на Секцијата носи одлука и за тоа го известува Собранието на првата 
наредна седница каде што се носи конечна одлука. 

 

Глава VI 

Член 22 

Тела и органи на Секцијата 

 Централни тела на Секцијата се Собрание, Управен одбор, Надзорен 
одбор, претседател, потпретседател, генерален секретар, благајник и меѓународен 
претставник. 

 Управниот одбор на Секцијата може да биде составен од најмалку  7 а 
најмногу 9 члена а сите претседатели на Управните одбори на Регионите се и 
членови на Управниот одбор на Националната секција. 

 Членови на Управниот одбор на Регионите имаат право да се кандидираат 
и да бидат бирани и како членови на Управниот одбор на Секцијата . ( може да 
извршуваат двојни функции ). 

 Централни тела на Регионот се Собрание, Управен одбор, Надзорен одбор, 
претседател, потпретседател, генерален секретар, благајник и делегати во 
Националната секција. 

 Управниот одбор на Регионот е составен од  7 а најмогу од 9 члена и тоа со 
поставување на потпретседател-и, помошник генерален секретар, помошник 
благајник и делегати во Националната секција. Помошникот на генералниот 
секретар ја извршува и функцијата  записничар на УО. 

 Регионите своите права и обврски ги остваруваат преку своите 
претставници во Секцијата, односно претседателот на Регионот и делегатите. 

 

Член 23 

Собрание на Националната секција 

 Собранието е највисок орган на Националната секција – ИПА Македонија. 

 Мандатот на членовите на Собранието трае 5 (пет) години и може да се 
повтори. 



 Составот на Собранието го сочинуваат: 

• членовите на УО на ИПА Македонија; 

• Надзорниот одбор на ИПА Македонија; 

• Претседателите на регионите  на ИПА Македонија; 

• Задолжително двајца делегати од регионите  на ИПА Македонија,  односно 
на секои петстотини членови по еден делегат додатно на задолжителните двајца 
делегати од секој регион. Доколку делегатите се спречени се избираат други 
претставници од регионот од страна на УО и комисиите на регионот и за истото се 
носи одлука за ИПА делегати за таа седница на Собранието. 

 Собранието носи одлуки за сите значајни работи поврзани со делувањето 
на Секцијата како и за сите прашања поврзани со спроведувањето на целите и 
задачите на Секцијата. 

 Собранието редовно одржува седница, најмалку еднаш годишно и тоа во 
првиот квартал од годината, 

 По потреба собранието може да одржи и повеќе седници во текот на една 
календарска година. 

 Седница на Собранието свикува претседателот на УО на Секцијата, а ја 
организира  УО на Секцијата. 

 Управниот одбор на Секцијата најмалку три (3) недели пред одржување на 
седницата испраќа пишана покана со материјал за истата до делегатите и 
учесниците на Собранието. 

 На седниците на Собранието може да учествуваат и други членови на ИПА 
МАкедонија, но без право на глас и дискусија. 

 Изборно Собрание се одржува на секои пет (5) години. 

 Во случај на поминат мандат на лицата овластени да свикаат седница на 
Собранието истата може да ја свикаат 1/3 од членовите на Националната секција. 

 При одржување на седницата, на влезот од салата се води евиденција за 
поканетите делегати и учесници, при што истите со приложување на  валидна ИПА 
легитимација и со своерачен потпис го докажуваат присуството и ги подигаат 
материјалите за седницата на Собранието. 

 

Член 24 

 Вонредно Собрание должен е да свика претседателот на УО на 
Националната секција на барање на најмалку 2/3 од регионите и веднаш мора да 
го предложи дневниот ред. 



 Претседателот на УО на Националната секција должен е да ја свика и 
закаже седницата во рок од 30 (триесет) дена од денот на поднесување на 
барањето. 

 Доколку претседателот на УО не ја свика седницата во дадениот рок, истата 
може да ја свикаат предлагачите, во рок од 15 (петнаесет) дена. 

 На вонредната седница може да се расправа само по однапред закажаниот 
дневен ред. 

 

Член 25 

 Собранието може да носи одлуки доколку се присутни најмалку половина од 
членовите и делегатите на Собранието. 

 Собранието своите одлуки ги носи со јавно гласање и со мнозинство на 
гласови. 

 Одлуки за промена на Статутот, Дневниот ред и Правилникот за работа на 
Собранието како и за престанок со работа на Националната секција, Собранието 
носи со двотретинско мнозинство од членовите – делегати со право на глас на 
Собранието. 

 

Член 26 

Собрание на Регион на ИПА – Македонија 

 Собранието е највисок орган на Регион на ИПА – Национална секција 
Македонија. 

 Мандатот на членовите на Собранието трае 5 (пет) години и може да се 
повтори. 

 Составот на собранието на регионот е следниот: 

• Членови на УО на Регионот 

• Членови на Надзорниот одбот на Регионот 

• Делегати  претставници на ИПА и тоа на секои 30 членови на ИПА во една 
организациска единица еден делегат,  на 60 членови на ИПА во една 
организациона единица двајца делегати. Над 60 и повеќе членови на ИПА во една 
организациона единица тројца делегати. 

 Делегатите се активни ИПА членови, односно ИПА претставници во 
организационите единици во министерството и другите безбедносни агенции 
согласно член 14 од овој статут, кои континуирано дејствуваат согласно целите и 



Статутот на ИПА. 

 Во останатиот дел важат истите одредби од член 24, член 25 и член 26 
следствено како и за собранието на Националната секција. 

 

Член 27 

 Собранието на Националната секција на ИПА Македонија: 

• Го носи, менува и дополнува Статутот на Секцијата; 

• Носи други општи акти потребни за делување на Секцијата; 

• Ги бира и разрешува членовите на УО и НО и комисиите, 

• Ја усвојува годишната програма за работа на Секцијата; 

• Го разгледува и прифаќа годишниот извештај за работа; 

• Носи одлуки за дисциплински мерки и исклучување на членови на ИПА 
Секцијата; 

• Носи одлуки за соработка на Секцијата со други домашни и национални 
организации; 

• Одлучува по предлози и приговори на ИПА членовите; 

• Одлучува за престанок  на работата на Секцијата; 

•  Одлучува по други прашања од значење за работа на Секцијата утврдени 
со овој Статут; 

• Ги верификува почесните членови – ИПА пријатели. 

 

Член 28 

 Собранието на Секцијата може да ги разрешува членовите на УО, НО, на 
комисиите и пред истекот на нивниот мандат, доколку ги злоупотребат своите 
овластувања или несовесно ги извршуваат доверените обврски и постапуваат 
спротивнона целите и Статутот на ИПА Македонија. 

 Воедно Собранието го разрешува и членот на УО, НО и другите тела 
доколку истиот по сопствено барање доброволно и чесно го напуштил МВР или од 
здравствени причини подолго од шест месеци не е во состојба да ги извршува  
дадените обврски. 

 На местото на разрешениот член Собранието по предлог на УО или по 
пристигната кандидатура бира нов член на УО, НО и другите тела на кого 



мандатот му трае до завршување на мандатот на разрешениот член. 

 Секој член на УО, НО и други тела може да побара свое разрешување од 
функцијата за која е избран, но должен е да ја извршува истата до донесување на 
одлука за разрешување и избор на нов член. 

 Доколку се разрешува целиот УО или членовите на УО самите донеле 
одлука за свое разрешување, се свикува изборна седница на Собранието во рок 
од 30 дена од поднесената одлука каде Собранието го бира новиот УО со нов 
мандат од 5 години. 

 Аналогно на горенаведеното истото се спроведува и во Регионите и 
другите тела на Секцијата. 

Член 29 

Управен одбор 

 Управниот одбор е оперативно и извршно тело на Секцијата/Регионот, а се 
состои од членови кои се бираат и делегираат од редовите на активните членови 
на Секцијата. 

Член 30 

 Управниот одбор на Секцијата го сочинуваат 7 или најмногу 9 члена кои се 
бираат и тоа: 

• Претседател на УО на Секцијата; 

• Потпретседател на УО на Секцијата; 

• Генрален секретар на УО на Секцијата; 

• Благајник на УО на Секцијата; 

• Делегат во IEC;  

• Потпретседател  на УО на Секцијата; 

• Помошник генерален секретар – записничар на УО; 

• Помошник благајник на УО на Секцијата; 

• Заменик делегат во IEC на Секцијата. 

 Сите претседатели на Управните одбори на Регионите се и членови на 
Управниот одбор на Националната секција. 

 

                                                                       Член 31 



 Управниот одбор на Регионот го сочинуваат  7 или најмногу 9 члена кои се 
бираат и тоа: 

• Претседател на УО на Регионот; 

• Потпретседател на УО на Регионот; 

• Потпретседател  на УО на Регионот; 

• Генерален секретар на УО на Регионот; 

• Помошник генерален секретар – записничар на УО; 

• Благајник на УО на Регионот; 

• Помошник благајник на УО на Регионот; 

• Делегат на УО на Регионот во Националната секција 

• Делегат на УО на Регионот во Националната секција 

 При решавање на одредени суштински прашања за работата на Регионот  
се свикува и проширен состав на УО во кој по функција влегуваат и 
претседателите на комисиите на регионот или од нив делегиран член. 

 

Член 32 

 Изборот на членовите на УО на Секцијата или Регионот се врши со 
поднесување на листа за сите функции од страна на подносителот на кандидатура 
за претседател, односно носител на листа. 

 За секоја функција носителот на листа дава образложение и референци за 
членот кој го  предлага. 

 Носителот на листа воедно приложува и список на членови на ИПА кои ја 
поддржуваат кандидатурата и тоа за секој предложен член најмалку 20 активни 
членови на ИПА. 

 Воедно носителот на листата изготвува и програма за работа во 
претстојниот мандат  која ја образложува пред Собранието. 

 Мандатот на членовите на УО на Секцијата/ Регионот е со траење од 5 
години. 

 За својата работа УО е одговорен пред Собранието на Секцијата/Регионот. 

 УО и другите тела на Секцијата, како и одредени нејзини членови на 
барање на 2/3 од членовите можат да бидат разрешени пред истекот на мандатот. 

 



Член 33 

 Право на кандидатура за избор или носител на листа-претседател, членови 
ностиели на функции на УО на Секцијата или на Регионот има секој активен член 
на ИПА Македонија ако е: 

• Најмалку 4 години активен член на ИПА 

• Ако е вработен или пензиониран од МВР;како и други членови на ИПА 
согласно член 14 од овој статут. 

• Ако во изминатите 5 години активно учествувал во работата на Секцијата, 
бил член во телата и органите или бил ИПА претставник во ОЕ на МВР; 

• Ако со кандидатурата приложи и поддршка од најмалку 20 активни ИПА 
членови; 

• Ако со своето работење придонел за равојот на целите и идејата на ИПА. 

 За членовите на другите органи и тела важат истите правила за избор при 
што истите треба да бидат најмалку 3 години активни членови на ИПА, за нив не е 
потребна поддршка. 

 Носителот на листа со кандидатури на УО ги предлага и поднесува и 
листите за избор на членовите за НО и другите тела и органи на 
Секцијата/Регионот кои се бираат на изборната седница на Собранието на 
Секцијата/Регионот. 

 Кандидатурите – листите за членови на УО, НО, комисиите и другите тела, 
како и поддршката и програмата за работа се поднесуваат до изборната комисија 
на Собранието најдоцна 20 дена пред одржување на седницата. 

 По изборот на УО и другите тела на Собранието во најкраток рок, но не 
подолго од 15 дена се врши примопредавање на функциите и се врши 
пререгистрација во регистарот на здруженија на РМ согласно законите на РМ. 

 

Член 34 

 Управниот одбор на Секцијата/Регионот: 

• Ја води работата на Секцијата/Регионот помеѓу две изборни собранија; 

• Ги утврдува предлозите, измените и дополнувањата на Статутот; 

• Носи годишна програма за работа, финансиски план и истите ги поднесува 
и образложува пред Собранието за нивно прифаќање и се грижи за нивна 
реализација; 

• Поднесува годишен извештај за работата и финансиски извештај до 



Собранието за нивно усвојување; одлучува за висина на чланарината;  

• Се грижи за правовремено известување на членството и на јавноста; 

• Ја координира работата на комисиите и другите тела кои помаагаат во 
остварување на целите на ИПА;  

• Носи одлуки за преземените активности, предлага и изготвуав правилници 
и акти за работење на ИПА, 

• Ги планира активностите и работата на своите членови и се грижи за 
правична опфатеност во активностите на што поголем број на ИПА членови; ги 
спроведува одлуките донесени на собранието на Секцијата и Регионот; 

• Одлучува за други прашања и активности значајни за работата на 
Секцијата/Регионот утврдени со целите и програмата за работа, а кои не се 
опфатени со Статутот; 

• Ја претставува Секцијата/Регионот на национални и меѓународни настани. 

 

Член 35 

 Состаноците на УО се одржуваат по потреба, а најмалку еднаш во 2 
месеци. 

 Состанокот на УО може да се одржи и по барање на повеќето членови на 
УО. 

 Состанокот ќе се одржи доколку се присутни најмалку половина + 1 член на 
УО. 

 Одлуките се носат со мнозинство на гласови од членовите на УО. 

 Состанокот го води претседателот на УО, а во негово отсуство генералниот 
секретар или потпретседателот. 

 На состанокот на УО задолжително се поканува – повикува и член на НО. 

 Состанокот на УО по потреба може да се свика и во проширен состав, а 
право на глас имаат и поканетите членови на тој состанок. Одлуките повторно се 
носат со мнозинство на гласови. 

 Гласањето на состанокот на УО е јавно. 

 Состаноците на УО на Секцијата/Регионот ги свикува и закажува 
претседателот на УО со однапред составен дневен ред. 

 

Член 36 



Претседател, Генерален секретар, Потпретседател, Благајник 

 Претседателот, генералениот секретар, потпретседателот и благајникот ја 
претставуваат и ја застапуваат Секцијата /Регионот во земјата и во странство и ја 
водат работата на УО и на другите тела. 

 Претседателот на Секцијата /Регионот е член и претседател на УО и 
истиот: 

• Одговорен е за законитоста на работењето; 

• Ги закажува и ги води седниците на Собранието; 

• Ги води работите на Секцијата /Регионот согласно одлуките на УО и на 
Собранието; 

• Поднесува годишен финансиски извештај и извештај за работа на 
Собранието; 

• Склучува договори и врши други работи во име на Секцијата/Регионот; 

• Распишува избори редовни/вонредни за сите тела и органи најмалку 30 
дена пред истекот на мандатот; 

• Извршува и други работи во согласност со законот, статутот и целите на 
ИПА. 

 Потпретседателот на Секцијата /Регионот е член и потпретседател на УО и 
истиот: 

• Ја претставува Секцијата /Регионот при спреченост или отсуство на 
претседателот на УО; 

• Го заменува претседателот во сите активности и работи;  

• Ја координира работата на сите членови на УО и на другите тела при 
спроведување на планот за работа и активноти. 

 Генералниот секретар е член и Генерален секретар на УО на 
Секцијата/Регионот и истиот: 

• Ја претставува Секцијата /Регионот при спреченост или отсуство на 
претседателот и потпретседателот на УО; 

• Ги извршува сите оперативни работи на Секцијата/Регионот, 

• Води евиденција за членството и други документи и акти согласно законот 
за здруженија на РМ, 

• Се грижи за благовремено известување на членовите на ИПА. 

 Благајникот е член и благајник на УО на Секцијата /Регионот и истиот: 



• Се грижи за финансиското работење; 

• Ги извршува сите оперативно-финансиски работи на Секцијата /Регионот; 

• Води евиденција за финансиското работење и е во постојан контакт со 
сметководството ангажирано од ИПА-МКД согласно Законот за финансиско 
работење на РМ; 

• Ги прегледува и ги одобрува сметките за потрошени средства од 
активностите на ИПА. 

 Документите за работењето на УО на  Секцијата /Регионот ги потпишуваат 
претседателот и генералниот секретар. 

 Финансиските документи ги потпишуваат претседателот и благајникот. 

 Записниците од состаноците на УО ги потпишуваат претседателот, 
генералниот секретар, записничарот (пом. ген. сек.), благајникот и член на НО 
доколку присуствува на состанокот. 

 Претседателот, генералениот секретар, потпретседателот и благајникот за 
својата работа се одговорни пред УО и Собранието на Секцијата/Регионот. 

 

Член 37 

Надзорен одбор 

 Надзорниот одбор на Секцијата/Регионот го сочинуваат претседател и 2-4 
членови кои ги бира Собрнието со мандат од 5 години со можност за реизбор. 

 За време на својот мандат членовите на НО не смеат да имаат други 
функции во Секцијата. 

 Надзорниот одбор е задолжен за надзор врз работењето на 
Секцијата/Регионот и за финансиската состојба на Секцијата/Регионот. 

 Надзорниот одбор има право на увид на сите документи како за работењето 
така и за финансиското работење на Секцијата/Регионот. 

 За извршениот увид се составува  записник со најмалку два потписа од 
членовите на НО. 

 За извршениот увид се известува УО и  Собранието. 

 При присуство на членови на НО на состанок на УО, покрај останатите го 
потпишуваат и записникот од состанокот на УО. 

 НО при итни ситуации може да побара свикување на состанок на УО, кој 
мора да биде свикан во рок од 7 дена од барањето за свикување на состанокот. 



 НО е одговорен за законитоста и почитувањето на статутот  при изборни 
собранија. Негови членови кои не се пријавени за избор на функции во УО и во 
телата се кооптираат во Изборната комисија. 

 УО или 2/3 од членовите на Секцијата/Регионот може  и пред истекот на 
мандатот да побараат отповикување на членовите на НО и на првото 
наредноСобрание да изберат нови членови на НО. 

 НО за својатат работа е одговорен пред Собранието на Секцијата/Регионот. 

 

Член 38 

Делегат IEC 

 Делегатот на IEC согласно статутот на меѓународната организација 
учествува на седиците на IEC и на конгресите на ИПА. 

 Делегатот на IEC се бира од редот на најистакнатите и најискусните 
членови на Секцијата. 

 Делегатот на IEC треба да е член најмалку 5 години и да извршува 
одредена функција во УО на Секцијата/Регионот. 

 

Член 39 

Делегат на Собранието на Секцијата 

 Од секој Регион во УО се назначуваат 2 делегати на Регионот кои согласно 
статутот учествуваат во работата на Собранието на Секцијата. 

 Делегатите на собранието на Секцијата се и членови на УО на Регионот. 

 Претседателот на УО на Регионот по функција е и делегат на Собранието 
на Секцијата како трет делегат од УО на Регионот. 

 

Член 40 

Делегат на Собранието на Регионот 

 Делегатот  на Собранието на Регионот е ИПА претставник од ОЕ на 
Министерството и од регионалните комисии и клубови. 

 Делегатот  на Собранието на Регионот е и ИПА претставник од ОЕ во МВР 
кој се бира и назначува на предлог на УО или мнозинството членови на ОЕ во МВР 
и тоа по принципот: 



• До 30 членови на ИПА - 1 ИПА претставник; 

• До 60 членови на ИПА - 2 ИПА претставници;  

• Над 60 членови на ИПА - 3 ИПА претставници. 

 Членовите на регионалните комисии и клубови по функција се делегати на 
Собранието на Регионот. 

 

Глава VII 

Материјално и финансиско работење на Секцијата/Регионот 

Член 41 

Имотот на Секцијата го сочинуваат приходи кои се остваруваат од: 

• Чланарина 

• Доброволни прилози 

• Подарени средства 

• Средства од национални и меѓународни фондови и организации 

• Средства од државната и локалната власт 

• ИПА продавницата 

• ИПА клуб 

• И други неспомнати приходи. 

 Чланарината секој член на ИПА ја уплаќа месечно или годишно.   

 Чланарината сразмерно се дели помеѓу Националната секција и Регионите 
по принципот на бројот на членовите.  

 Националната секција - оддел, дел од средствата ги користи за чланарина 
која ја уплаќа националниот оддел – секција кон Меѓународното здружение во 
Швајцарија по принципот на бројот на членови, како и за меѓународните такси-
даноци и административни потреби за функционирање на ИПА.  Останатиот дел 
од средствата Националната секција ги користи за финансирање на проекти од 
културните, социјалните, спортските и други цели на здружението во согласност со 
статутот.  

 Финансиските средства кои ги добиваат регионите ги користат за 
предвидени проекти според годишниот план и програма за работа. Финансиската 
распределба на средствата од чланарина се извршува на секои три месеци. 



  

Член 42 

 Секцијата има свои материјални, основни и обртни средства. 

 

Член 43 

 Секцијата управува со својот имот и средства согласно прописите за 
материјално и финансиско работење на здруженијата на граѓани. 

 За својот имот Секцијата води евиденција. 

 Секцијата за финансиското работење ангажира сметководствена фирма. 

 

Член 44 

 Секцијата работи по пат на жиро сметка во овластена институција – банка  
за извршување на платниот промет.            

Член 45 

 Финансиските и материјалните извештаи и документи ги потпишуваат и 
претседателот и благајникот, заедно со два потписа. 

 Извршувањето на финансискиот план го одредува претседателот на УО на 
Секцијата/Регионот. 

 Претседателот на УО на Секцијата/Регионот е овластено лице  во 
овластената институција – банка за работа во платниот промет. 

Член 46 

 Паричните средства се употребуваат согласно прифатениот план и 
програма за работа на Секцијата/Регионот, за извршување на активностите на 
национално и меѓународно ниво, како и за тековни активности. 

 Употребата на финансиските средства има право да  ја контролира НО и за 
истото поднесува извештај на Собранието. 

 Финансискиот план на годишно ниво како и  планираните средства ги 
предлага УО во својот план и програма за работа за наредната година, а ги 
усвојува Собранието на Секцијата/Регионот. 

 

Глава VIII 



Престанок со работа на Секцијата 

Член 47 

 Секцијата престанува со работа: 

• По одлука на Собранието, прифатена од 2/3 од членовите на Собранието; 

• По одлука на надлежно државно тело 

• Во случај кога вкупното членство на Регионите изнесува помалку од 10 
члена;  

• Ако се утврди дека Секцијата престанала со своето делување и работење;  

• Ако поминало двојно повеќе време од времето утврдено со овој Статут за 
одржување на Собрание, а истото не е одржано. 

 Работењето на Секцијата може да биде во мирување при вонредни и 
непредвидени состојби во државата. 

Член 48 

 Во случај на престанок на работа на Секцијата, имотот по подмирување на 
сите трошоци за нејзино гасење (суд, ликвидација и др.) преминува во сопственост 
на МВР на РМ. 

 

Глава IX 

Статут и други акти 

Член 49 

 Статутот е темелен и општ акт на Секцијата и сите други акти мора да 
бидат во корелација со одредбите од овој Статут. 

 Нацрт измените и дополнувањата на Статутот ги подготвува и утврдува УО 
на Секцијата и го предлага за расправа по Регионите.  

 УО на Секцијата ги разгледува забелешките и предлозите кои се дадени по 
расправата, зазема став по истите, го утврдува Предлог- Статутот и го поднесува 
на Собранието на Секцијата за изгласување и донесување. 

 Коментари за одредбите на Статутот дава УО и предлагачот на Статутот во 
постапката при разгледување на предлог за измени, дополнувања и промена на 
исиот. 

Член 50 

 Сите внатрешни прашања на Секцијата, како и други прашања кои не се 



уредени со Статутот, а бараат подетално разгледување ќе бидат уредени со 
општи акти кои ги носи Собранието на Секцијата. 

 Општите акти на Секцијата се носат и се менуваат аналогно со постапката 
за носење и дополнување на Статутот. 

 

Глава X 

Преодни и завршни одредби 

Член 51 

 УО на секцијата на предлог на Регионите носи одлука со која може да се 
додели почесно членство, плакета, медал, значка, признание и благодарница на 
поединци, органи, здруженија, компании и правни субјекти за исклучителен 
придонес во постигнувањето на целите и задачите на здружението како и 
афирмација на полициската работа. Исто така може да се додели и почесно 
членство или признание, медал, значка и благодарница на странска компанија или 
странски лица како и на ИПА членови од други национални секции за исклучителен 
придонес и успешна соработка со ИПА Македонија и ИПА регионите. 

Член 52 

 Статутот го потпишуваат своерачно лица овластени да ја претставуваат 
Националната секција - оддел. 

Член 53 

 Донесениот статут мора да почне да со примена во рок од 6 месеци од 
денот на донесувањето. 

 Сите останати општи акти ќе се донесат во рок од 1 година од донесување 
на овој статут. 

 Член 54 

       Овој статут почнува со важност од денот на донесување , кога и престанува да 
важи статутот на Националниот оддел ИПА Македонија  од 2012 година. 
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