
СТАТУТ
на Здружението на граѓани 

Асоцијација за ГС1 стандарди ГС1 Македонија 
(Пречистен текст)1

1.ПРАВЕН СТАТУС, ИМЕ И СЕДИШТЕ

Член 1

Со овој Статут се уредува работењето на Здружението на граѓани Асоцијација 
за ГС1 стандарди ГС1 Македонија во согласност со Статутот на меѓународната ГС1 
организација и позитивните законски прописи на Република Македонија.

Член 2

ГС1 Македонија е асоцијација на слободно здружените фирми од 
производството и трговијата, други сектори и индустриски гранки, како и асоцијации 
и други правни лица, во Република Македонија.

ГС1 Македонија е национална, невладина, доброволна и непрофитна 
асоцијација регистрирана согласно македонското законодавство

Член 3

Називот на Асоцијацијата гласи: Здружение на граѓани Асоцијација за ГС1 
стандарди ГС1 Македонија (во натамошниот текст: ГС1 Македонија).

Во меѓународната комуникација асоцијацијата го користи називот со 
латинично писмо кој гласи: Association for GS1 standards GS1 Macedonia.

Скратениот назив на Асоцијацијата гласи: ГС1 Македонија, а со латинично 
писмо гласи: GS1 Macedonia.

Седиштето на Асоцијацијата е во Скопје, на ул." Даме Груев" бр. 5.
Асоцијацијата има тркалезен печат што го содржи називот на асоцијацијата 

испишан со кирилично писмо, а во средината се наоѓа логото на асоцијацијата, За 
меѓународна комуникација се користи печат што го содржи називот, испишан со 
латинично писмо, а во средината се наоѓа логото на Асоцијацијата.

Логото на Асоцијацијата е кружена сина ознака со буквите ГС испишани во 
неа, и бројот 1 и зборот Македонија, испишани надвор од неа.

Член 4

ГС1 Македонија од 1994 год е членка и официјален претставник на Република 
Македонија во Меѓународната асоцијација GS1 (Global Standard 1), со седиште во 
Брисел-Белгија, која раководи и го развива меѓународниот сѕстем на стандарди за 
автоматска идентификација на производите и услугите во синџирот на набавки, 
синхронизацијата на податоците и електронската комерција.

1 Пречистениот текст ги опфаќа: Статутот на Здружението на граѓани Асоцијација за ГС1 
стандарди ГС1 Македонија бр. 122/9, од 19.04.2011 година, Одлуката за изменување и 
дополнување на Статутот на ГС1 Македонија 6р.222/2 од 12.07.2011 година и Одлуката за 
изменување и дополнување на ГС1 Статутот на Македонија бр. 02-102/8 од 25.06.2014 година 
и Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на ГС1 Македонија бр.02-109/11 од 
06.05.2015.
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Член 5

ГС1 Македонија е единствена организација на територијата на Република 
Македонија со ексклузивна лиценца и овластување од Меѓународната асоцијација 
ГС1 да администрира со ГС1 системот и да доделува идентификациони броеви на 
компаниите за потребите на нивното работење во системот на набавки.

ГС1 Македонија има ексклузивно право да ја користи трговската марка “GS1” 
во Република Македонија.

II. ЦЕЛИ И ДЕЈНОСТИ НА ГС1 МАКЕДОНИЈА СО КОИ СЕ ОСТВАРУВААТ 
ЦЕЛИТЕ

Член 6

Цели на ГС1 Македонија се:
Воведување, применување и промоција на меѓународниот ГС1 систем во 
Република Македонија, во разни сектори, области и гранки, особено во 
производството, индустријата и трговијата на големо и на мало, а со цел 
поефикасно работење при зголемување на меѓународната размена и 
извозот.

- Да ја контролира и координира употребата на ГС1 системот во Република 
Македонија и да ги обезбеди потребните информации и совети за 
аплицирање и користење на системот, за сите сектори во индустријата и 
трговијата.
Да соработува , да разменува мислења, совети и информации со 
трговските асоцијации, владините тела и органи, здруженијата на 
потрошувачи, техничките тела и други органи, организации и институции, 
во функција на развој на системот.

- Да ја претставува Асоцијацијата и да врши промоција на целите и задачите 
на ГС1.

- Да презема активности и обезбедува услуги во согласност со целите на 
ГС1, успешно да ги исполнува обврските кон своите членки и кон ГС1.

- Да ги зголеми финансиските средства за сите или одредени активности на 
Асоцијацијата, во согласност со закон, кои Управниот одбор ги смета за 
корисни и целисходни.

- Да ги награди лицата, компаниите или другите организации кои на било 
каков начин помогнале во развојот на Асоцијацијата.

- Да склучува договори со производителите и трговците на големо и на 
мало, за промоција на целите на Асоцијацијата.

- Да врши други работи, кои се во функција на остварување на 
горенаведените цели и задачи, во согласност со овој Статут и важечките 
правни прописи.
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111. ОРГАНИ HA ГС1 МАКЕДОНИЈА

Член 7

ГС1 Македонија ги има следните органи на управување:
- Собрание;
- Управен одбор и 

Генерален извршен директор.

1.Собрание

Член 8

Собранието е највисок орган на здружението и го сочинуваат сите членови. 
Генералното собрание, претставувајќи ги членките на асоцијацијата, има 

целосна надлежност за сите прашања што се во функција на остварување на целите 
на ГС1 Македонија.

Член 9

Собранието на ГС1 Македонија ги има следните надлежности:
- го донесува Статутот на ГС1 Македонија и неговите измени и 

дополнувања;
разгледува и одлучува за разни прашања на предлог на Управниот одбор;

- одлучува за престанок на работата на Асоцијацијата со двотретинско 
мнозинство гласови од сите членови на здружението

- донесува годишна програма за работа и финансиски план за наредната 
година;

- усвојува извештај за работа и финансиски извештај за претходната година;
- одлучува за промена на целта на здружението;

« - одлучува за внатрешната организација и организационите форми на 
органите на здружението;

- одлучува за статусните измени на здружението;
од својот состав избира и разрешува членови на Управниот одбор на ГС1 
Македонија во постапка утврдена со овој Статут;

- од својот состав избира и разрешува претседател на Собранието на ГС1 
Македонија и негов заменик;

- решава по жалби за исклучување и бришење од евиденцијата на членки 
на ГС1 Македонија, како и по жалби на други одлуки донесени од страна 
на Управниот одбор на ГС1 Македонија;

- донесува други акти и врши други работи во рамките на своите 
надлежности, во согласност со Статутот и другите акти на Асоцијацијата.

Член 10

Седниците на Собранието ги свикува и со нив раководи претседателот на 
Собранието, а во негово отсуство заменик-претседателот.

Мандатот на претседателот и заменик-претседателот на Собранието е 3 
години, со право на повторен избор

Претседателот на Собранието е и претседател на Управниот одбор на 
Асоцијацијата, за време на мандатот во кој ја врши функцијата претседател на 
Собранието на Асоцијацијата.

Заменик претседателот на Собранието е и заменик претседател на Управниот 
одбор на Асоцијацијата за време на мандатот во кој ја врши функцијата заменик 
претседател на Собранието на Асоцијацијата.
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Редовната седница на Собранието (Генерално собрание) се одржува еднаш 
годишно, во време место и датум определен од страна на Управниот одбор. Сите 
други седници на Собранието се нарекуваат вонредни седници или вонредни 
собранија.

Помегу две седници на Генералното собрание Управниот одбор може да 
донесува одлуки кои се однесуваат на работа и деловни активности на ГС1 
Македонија, а кои се во надлежност на Собранието на ГС1 Македонија, освен одлуки 
кои се однесуваат на статусни прашања на ГС1 Македонија. Овие одлуки Управниот 
одбор на ГС1 Македонија ги поднесува за потврда и усвојување на Собранието, на 
неговата прва наредна седница.

Член 11

Генералното собрание може полноправно да работи доколку се присутни 21 
член од вкупниот број на членови на Собранието, а одлуките ги донесува со 
мнозинство гласови од присутните членови. Право на глас имаат сите членови на 
Собранието.

Доколку за еден час од почетокот на седницата не е обезбеден кворум за 
работа, седницата се одлага за една седмица и се закажува за истото време и на 
истото место. Доколку на одложената седница повторно нема кворум, одлуките се 
донесуваат со мнозинство гласови од присутните членови на одложената седница.

Гласањето е јавно, при што секој член на Собранието има право на еден глас. 
На барање на двајца или повеќе членови, гласањето е тајно. Во случај на 
изедначеност на гласовите, гласот на претседателот на Собранието е одлучувачки.

Гласовите се даваат лично или со писмено полномошно. Полномошното може 
да биде дадено на друг претставник од членката на Асоцијацијата.

За секоја седница на Собранието се води записник, кој се чува во регистар на 
записници, во седиштето на Асоцијацијата. По неговото составување, се консултира 
секој член на Собранието.

Член 12

Вонредно собрание се одржува според потребите, а се свикува на предлог на 
Управниот одбор на ГС1 Македонија или на предлог на претседателот на 
Собранието на ГС1 Македонија.

Вонредна седница на Собранието може да се одржи и по писмено барање на 
најмалку 1/3 од членовите на Собранието, потпишано од предлагачите, со предлог 
дневен ред и образложение.

Вонредната седница на Собранието се одржува најдоцна во рок од 30 дена од 
денот на поднесувањето на барањето за одржување.

2.Управен одбор

Член 13

Управниот одбор е составен од седум членови, вклучувајќи го и 
претседателот и заменик-претседателот на Собранието.

Членовите на Управниот одбор ги избира Собранието на годишна седница, со 
мнозинство гласови од присутните членови, со тајно гласање, за мандатен период 
од 3 години, со можност за повторен избор.

Основачите на ГС1 Македонија или лицата определени од нив го сочинуваат 
првиот состав на Управниот одбор на ГС1 Македонија и се членови на Управниот 
одбор до изборот на Управен одбор на првата редовна седница на Собранието на 
Асоцијацијата.

За членови на Управниот одбор можат да бидат избрани директори, 
вработени или мнозински сопственици на субјектите- членки на Асоцијацијата, кои се
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корисници на ГС1 системот и редовно ги подмируваат обврските кон ГС1 
Македонија.

На член на Управниот одбор може да му престане мандатот, пред истекот на 
мандатниот период за кој е избран, во следните случаи:

-ако поднесе оставка во писмена форма до Генералниот извршен директор на 
Асоцијацијата, која влегува во сила по прифаќањето од страна на Управниот одбор 
или по истекот на еден месец од нејзиното поднесување;

-поради престанок на работата на правното лице-членка на ГС1 Македонија 
од која што бил избран;

-поради престанок на членството во ГС1 Македонија на фирмата-членка од 
која што бил избран;

-ако му престане работниот однос кај фирмата-членка на ГС1 Македонија, кај 
која бил вработен во време на изборот, или ако престане основот по кој бил избран 
(престанок на вршење на одредена функција, односно должност кај правното лице- 
членка на ГС1 Македонија). Членот на Управниот одбор чиј мандат престанал по овој 
основ може да го замени друго лице од истата фирма, кое е избрано на соодветната 
функција.

Постапката за избор на членови на Управниот одбор на годишна седница на 
Собранието на Асоцијацијата е следна:

- ГС1 Македонија објавува официјален повик за номинација на членови на 
Управниот одбор, најмалку 21 ден пред одржувањето на редовната седница на 
Собранието. Повикот трае 14 дена, од денот на неговото објавување.

- Секој член на Собранието може да номинира кандидат за член на 
Управниот одбор. Секоја номинација треба да ги исполнува следните услови:

а) да биде поднесена во писмена форма;
б) да е потпишана од лицето што го предлага кандидатот и од предложениот 

кандидат;
в) да биде потпишана или дополнета со изјава од друга членка што сака да ја 

поддржи номинацијата;
г) да биде доставено до Генералниот извршен директор, најмалку 7 дена пред 

одржувањето на годишната седница на Собранието.
- Во прилог на номинацијата да биде доставена писмена изјава од 

номинираниот кандидат дека ќе ја извршува функцијата, доколку биде избран. Ниту 
една номинација не е валидна, доколку номинираниот кандидат има неисполнети 
обврски кон Асоцијацијата.

- Листата на номинирани кандидати се доставува до сите членови на 
Собранието заедно со Поканата со дневен ред за редовната седница на Собранието.

- Гласањето се врши единствено на самата седница на Собранието.
-Ако се пријавени помалку од седум кандидати, претседавачот ќе повика за 

дополнителни номинации. Доколку во рамки на повикот за дополнителни номинации, 
два или повеќе кандидати обезбедат еднаков број гласови, изборот се врши со 
влечење, на самата седница на Собранието.

- Доколку се појави испразнето место во Управниот одбор, во периодот помеѓу 
два мандати, истото ќе биде пополнето со нов член, избран на првата наредна 
седница на Собранието, на предлог на Претседателот на Собранието и неговиот 
мандат ке трае до истекот на мандатот на постојниот состав на Управниот одбор,

-Правото да биде повторно избран во Управниот одбор му се ограничува на 
членот на Управниот одбор кој во претходниот мандат не остварил најмалку 45% 
присутност на седниците на Управниот одбор, освен во случаите на спреченост за 
присуство поради болест, активности во рамки на Асоцијацијата или друга оправдана 
причина.

Член 14

Управниот одбор на ГС1 Македонија:
-ја спроведува политиката, заклучоците и одлуките донесени од Собранието 

на ГС1 Македонија;
-ги утврдува предлозите на актите што ги донесува Собранието;
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-донесува финансиски одлуки за тековното работење на ГС1 Македонија;
-ги утврдува и ги доставува до Собранието на усвојување програмата за 

работа, финансискиот план за наредната година, како и извештајот за работа и 
финансискиот извештај за претходната година;

-ја утврдува висината на пристапнината, годишната членарина и 
надоместоците за користење на ГС1 броеви;

-го именува и го разрешува директорот на ГС1 Македонија;
-назначува овластен ревизор да изготви годишен ревизорски извештај за 

финансиското работење;
-води политика на омасовување на членството;
-одлучува за прием, исклучување и бришење од евиденцијата на членките; 
--разгледува и усвојува примена на меѓународните стандарди;
-се грижи за коректна примена и заштита на прописите, стандардите и 

принципите на ГС1 системот;
-формира работни групи, секции и други помошни органи;
-по потреба формира привремени работни групи за конкретни работни задачи; 
-врши други функции во согласност со политиката за унапредување на ГС1 

системот, ГС1 Македонија и законските прописи.
-донесува акт за организација и систематизација на работни места 
-да инвестира, да ги депонира или да работи со средствата на Асоцијацијата 

кои не се неопходно потребни за наведените цели, преку купување или продавање 
на хартии од вредност, купопродажба на подвижен или недвижен имот, давање и 
земање под закуп на недвижности, давање под наем или изнајмување подвижни 
ствари, заради постигнување на целите поради кои е формирана Асоцијацијата.

-ги врши сите други работи утврдени со Статутот и со актите донесени од 
Собранието, доколку не се во исклучителна надлежност на Собранието.

Член 15

Управниот одбор поднесува годишни извештаи за својата работа и 
работењето на ГС1 Македонија до Собранието на ГС1 Македонија.

Член 16

Управниот одбор се состанува најмалку два пати во годината.
Седниците на Управниот одбор ги свикува и со нив раководи претседателот, a 

во негово отсуство заменик-претседателот, во секое време кога смета дека е 
неопходно. Останатите членови на Управниот одбор се известуваат по електронски 
пат за одржувањето на седницата, најмалку 7 дена пред одржувањето на седницата. 
Претседателот на Управниот одбор има дискреционо право во секое време да свика 
итна седница (со покана за седница 24 часа пред одржувањето на истата) или да 
одложи седница.

Управниот одбор може полноправно да работи доколку се присутни повеќе од 
половината членови на Управниот одбор, а одлуките ги донесува со мнозинство 
гласови од присутните членови. Во случај на изедначеност на гласовите, гласот на 
претседателот на Управниот одбор е одлучувачки.

Гласањето е јавно. Гласањето може да биде тајно, доколку тоа го побараат 
двајца или повеќе членови на Управниот одбор.

Управниот одбор може полноправно да работи и одлучува и на седница 
организирана со користење на конференциска телефонска врска, интернет или 
друга аудио и визуелна опрема.

За секоја седница на Управниот одбор се води записник, кој се чува во 
канцеларијата на Асоцијацијата.

Начинот на работа на Управниот одбор на ГС1 Македонија се уредува со 
Деловник за работа на Управниот одбор.

6



3. Генерален извршен директор

Член 17

Генералниот извршен директор на ГС1 Македонија, на предлог на 
претседателот на Управниот одбор го избира и разрешува Управниот одбор.

Генералниот извршен директор на ГС1 Македонија за својата работа одговара 
пред Управниот одбор на ГС1 Македонија и врши работи како негов Секретар.

Генералниот извршен директор се грижи за сите обврски кои му се доделени 
од страна на Управниот одбор, го организира и раководи тековното работење на ГС1 
Македонија, со следните права и обврски:

-по службена должност присуствува на седниците на Управниот одбор и на 
Собранието на ГС1 Македонија, без право на глас;

-по службена должност членува во специјалните комисии, работни групи и 
други стручни тела, формирани од страна на Управниот одбор, при што е одговорен и 
за административно-техничките работи околу одржувањето на седниците на 
стручните тела;

-раководи и ги извршува редовните оперативни задачи во ГС1 Македонија, 
врши економско-финансиски активности и е одговорен за извршување на задачите 
доверени од Управниот одбор, како и за целокупната комуникација со ГС1 
меѓународните организации.

-донесува одлуки во врска со работниот однос на вработените;
-донесува одлуки во врска со извршувањето на општите акти и одлуките на 

органите на Асоцијацијата;
-извршува стручни работи и дава стручна помош на вработените и на 

членките;
-подготвува програма за работа и финансиски план за наредната година; 
-подготвува извештај за работа и финансиски извештај за изминатата година; 
-подготвува програмски активности и развојни проекции за имплементација на 

ГС1 системот и стандардите во Република Македонија;
-организира семинари, тренинзи и други едукативни форми за членките од 

областа на ГС1системот;
-подготвува стручни презентации и промоции на ГС1Македонија;
-одговорен е за подготовка на седниците, подготовка и реализација на 

одлуките и заклучоците на Собранието и на Управниот одбор;
-се грижи за наплата на побарувањата и измирување на долговите;
-учествува во работата на форумите и стручните состаноци организирани од 

Меѓународната асоцијација GS1 и GS1 in Europe и на Генералното собрание на 
Меѓународната асоцијација GS1 и GS1 in Europe.

IV. НАЧИН НА СТЕКНУВАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СО СРЕДСТВАТА

Член 18

Средствата за работа на ГС1 Македонија се обезбедуваат од:
-пристапнина при зачленувањето;
-годишна членарина;
-надоместоци за користење на ГС1 броеви;
-спонзорство и донаторство;
-други извори.

Член 19

Финансиските средства се употребуваат за остварување на целите на ГС1 
Македонија определени со Статутот и програмата на ГС1 Македонија.

Членовите на органите на ГС1 Македонија и нивните застапници се должни да 
управуваат и работат со внимание и во согласност со начелата на добро управување,
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во интерес на Асоцијацијата , а над личните интереси, односно во интерес на 
остварување на целите во согласност со закон и Статутот.

Средствата на Асоцијацијата не можат да се исплаќаат на членовите, 
основачите, членовите на органите, застапниците, вработените или со нив поврзани 
лица освен во случаи кога член на организацијата е корисник на услугите на 
Асоцијацијата во согласност со целите определени со Статутот и програмата на 
асоцијацијата.

Член 20

Работата на органите на Асоцијацијата по правило е доброволна, а членовите 
на органите на ГС1 Македонија можат да примаат надоместок на патни И дневни 
трошоци, како и надоместок за вршење на работи во органите на ГС1 Македонија во 
согласност со закон.

Вработените имаат право на плата и надоместоци во согласност со закон.

V. ОСТВАРУВАЊЕ HA ЈАВНОСТ И ОТЧЕТНОСТ ВО РАБОТАТА

Член 21

Работата на ГС1 Македонија е јавна.
Јавноста во работењето се обезбедува со редовно известување на членките 

за работењето и активностите на Асоцијацијата, со увид во спроведувањето на 
програмските задачи, со поднесување извештај за работа на органите и телата на 
ГС1 Македонија, како и преку транспарентно објавување на Статутот и со 
објавување на информации за тековното работење на Асоцијацијата на веб-сајтот на 
ГС1 Македонија.

ГС1 Македонија е должна да подготви годишен финансиски извештај, да го 
достави до надлежниот орган во согласност со закон и да го објави на својата веб 
страница, најдоцна до 30 април за претходната година.

VI. ЧЛЕНУВАЊЕ ВО ГС1 МАКЕДОНИЈА

1. Зачленување

Член 22

Членувањето во ГС1 Македонија е доброволно.
Во ГС1 Македонија постојат три вида членство: членови, придружни членови 

и почесни членови.
Членки на ГС1 Македонија можат да бидат субјектите од членот 2 на овој 

Статут, кои ја основале ГС1 Македонија, со еднакви права и одговорности или кои ќе 
и пристапат дополнително, во соглсност со овој Статут.

Членството во ГС1 Македонија се стекнува со потпишување барање за 
членство - пристапница, која се доставува до Генералниот извршен директор на 
Асоцијацијата.

Субјектот што станал член на ГС1 Македонија потпишува Изјава за 
прифаќање на одредбите на Статутот на ГС1 Македонија, одлуките на органите на 
ГС1 Македонија кои се однесуваат на него и потпишува Договор за членување и 
користење на ГС1 системот.

Правата и привилегиите на секоја членка се лични, односно не се заменливи 
или преносливи.
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Субјектите кои имаат интерес да учествуваат во активностите на ГС1 
Македонија и на било кој начин го користат системот на ГС1 стандардите, можат да 
бидат придружни членови, без ГС1 број.

Почесен член може да биде секој субјект кој дал значаен придонес во 
работата на ГС1 Македонија, за што одлука донесува Управниот одбор.

Придружните и почесните членови немаат право на глас.

Член 23

Со стекнување на членството, на членката на ГС1 Македонија, доколку е 
потребно, и се доделува ГС1 број во писмена форма и се даваат потребните 
информации за примена на стандардите и ГС1 системот во нејзината организација.

2. Престанок на членството

Член 24

Членството во ГС1 Македонија престанува:

-доколку членката престане да постои;
-доколку членката не ја плати членарината и надоместокот за користење на 

ГС1 број за шест месеци;
-ако престане соработката, односно се изгуби контакт со членката повеќе од
две години;
-доколку членката доброволно се откаже од членството;
-доколку ГС1 Македонија ја исклучи членката.

Член 25

Доколку членката престане да постои заради статусни промени (поделба, 
соединување), правниот наследник останува членка на ГС1 Македонија, освен ако 
не ја извести ГС1 Македонија дека го откажува членството.

Правниот наследник е должен во рок од 30 дена да ја извести ГС1 
Македонија за новата фирма и да ги достави сите потребни податоци, заради 
евидентирање на членството наместо членката која престанала да постои.

Доколку правниот наследник не постапи според став 2 од овој член, му 
престанува членството во ГС1 Македонија, а доделениот ГС1 број се повлекува и се 
применуваат правилата за заштита на ГС1 системот.

Член 26

Членството во ГС1 Македонија престанува и членката се брише од 
евиденцијата на членки, доколку членката не ја плати членарината и надоместокот 
за користење на ГС1 број за шест месеци, или по истекот на две години од прекинот 
на секоја соработка и контакт со членката.

Член 27

Членката на ГС1 Македонија може да го откаже членството во ГС1 
Македонија за што поднесува отказ во писмена форма до Директорот на 
Асоцијацијата, најмалку 30 дена пред отакжувањето од членство.

Членката која го откажала членството во ГС1 Македонија одговара за 
преземените обврски кон ГС1 Македонија се до нивното извршување, независно од 
истекот на отказниот рок.
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Член 28

Членката се исклучува од членството на ГС1 Македонија доколку:
-не ги почитува Договорот, Статутот, одлуките на Собранието и на Управниот 
одбор на ГС1 Македонија;
-го повреди угледот на ГС1 Македонија во земјата и во странство;
-работи спротивно на правилата и стандардите на ГС1 системот.
Одлуката за исклучување на членката ја донесува Управниот одбор. 
Исклучената членка може да поднесе жалба до Собранието, во рок од 15 

дена од денот на исклучувањето. Конечна одлука за ова прашање се донесува на 
првото наредно Генерално собрание.

3. Правила по престанок на членството

Член 29

По престанок на членството по кој било основ, членката ги задржува правата 
и обврските до крајот на годината во која е исклучена.

По истекот на три години од престанок на членството, ГС1 Македонија може 
да го додели одземениот ГС1 број на друга членка.

Членката која е исклучена заради непочитување на Договорот, Статутот и на 
ГС1 стандардите, може повторно да биде примена во членство на ГС1 Македонија, 
со одлука на Управниот одбор.

VII. ПРАВА, ОБВРСКИ И ОДГОВОРНОСТИ НА ЧЛЕНОВИТЕ

Член 30

Членките на ГС1 Македонија ги имаат следните права и обврски:
-да добијат и во своето работење да ги користат ГС1 бројот и стандардите;
-да добијат информации и стручни упатства од оваа област;
-да предлагаат свои претставници во органите и телата на ГС1 Македонија;
-да даваат иницијативи и предлози за унапредување на ГС1 системот во 
Република Македонија;
-да остваруваат и други права и обврски во ГС1 Македонија од областа на 
системот;
-да ги почитуваат Статутот, Договорот, и одлуките на органите на ГС1 
Македонија кои се однесуваат на нив;
-да се придржуваат на правилата и на стандардите на ГС1 системот;
-редовно да плаќаат годишна членарина и надоместок за користење на ГС1 
број.
-при изработката на шифрата и симболот на бар кодот секој од учесниците во 
својот дел од работата да обезбеди услови за читливост на симболите;
-да го користат доделениот ГС1 број само во рамките на своето работење;
-да не дозволат користење на својот ГС1 број или да го отстапат на друга 
компанија во која било форма;
-писмено да ја информираат ГС1 Македонија за сите промени на дадените 
податоци при зачленувањето;
-да даваат информации за користење на своите ГС1 броеви;
-по престанокот на членството, писмено да го откажат и да го вратат 
доделениот ГС1 број;
-да ги поднесат последиците доколку со своето работење предизвикаат 
штета на ГС1 системот.
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VIII. ЗАСТАПУВАЊЕ НА АСОЦИЈАЦИЈАТА

Член 31

Генералниот извршен директор ја претставува и застапува Асоцијацијата во 
јавноста и во односите со трети лица.

Генерален извршен директор може да биде деловно способно физичко лице 
кое има живеалиште или престојувалиште на територијата на Република Македонија 
во согласност со закон.

Генералниот извршен директор во име и за сметка на Асоцијацијата склучува 
договори, ја застапува пред судот и другите државни органи, организации и 
институции во земјата и во странство и врши други правни работи во рамки на 
надлежностите утврдени со закон и со овој Статут.

Правата и обврските застапникот на Асоцијацијата ги врши во согласност со 
закон, статутот и актите на здружението.

Генералниот извршен директор може да овласти друго лице за застапување 
на Асоцијацијата, со определување на предметот, обемот и времето на траење на 
овластувањето за застапување.

1Х.ОДЛУЧУВАЊЕ ЗА СТАТУСНИ ПРОМЕНИ И ПРЕСТАНОК НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА

Член 32

Статусната измена подразбира присоединување, спојување и поделба на 
организацијата извршена врз основа на одлука донесена од органот во согласност со 
закон и статут.

Член 33

Организацијата престанува да постои ако е:
- донесена одлука за престанок на постоење во согласност со статутот,
- поминато двојно повеќе време од времето предвидено за одржување на 

седница на највисокиот орган утврден со статутот, а таа не е одржана,
во две последователни години не е поднесена завршна сметка во 
согласност со закон,

- истечено е времето определено со статутот, кога основањето на 
организацијата е за определено време,
статусна измена која предвидува престанок на постоењето,

- донесена одлука на надлежен суд,
- стечај,
- спроведена ликвидација и
- ако бројот на членовите на организацијата се намали под бројот 

определен за основање

X. ПОСТАПУВАЊЕ СО СРЕДСТВАТА И/ИЛИ ИМОТОТ ВО СЛУЧАЈ НА 
ПРЕСТАНОК НА АСОЦИЈАЦИЈАТА

Член 34

Доколку после ликвидацијата или престанокот со работа на асоцијацијата, 
откако се намирени сите долгови, други обврски или било какви имотно-правни 
побарувања, остануваат финансиски средства, истите не се распределуваат помеѓу 
членовите, туку можат да бидат искористени или трансферирани на некоја друга 
институција или институции кои имаат слични цели како целите на ГС1 Македонија.
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Член 35

Финансиската година на ГС1 Македонија започнува на први јануари и трае до 
31 декември тековната година, доколку не е поинаку определено на Генералното 
собрание.

Финансиските книги се чуваат во седиштето на ГС1 Македонија или на друго 
соодветно место и истите се во секое време достапни за увид од страна на 
членовите на Управиот одбор.

Управниот одбор секоја година доставува финансиски извештај до 
Собранието, на неговата редовна седница, кој е потпишан од двајца членови на 
Управниот одбор и овластениот ревизор на Асоцијацијата. Асоцијацијата на секоја 
редовна седница определува овластен ревизор на Асоцијацијата, се до наредната 
редовна седница.

Финансискиот извештај го усвојува Собранието на редовна седница.
Ревизорот подготвува Извештај за извршената ревизија на финансиското 

работење на ГС1 Македонија, кој се доставува до Собранието на редовна седница и 
истот треба да содржи:

-информација дали му биле обезбедени сите информации и образложенија кои 
тој ги побарал;

-дали, по негово мислење, завршната сметка е исправно составена и 
претставува реален приказ на финансиската состојба на асоцијацијата во согласност 
со она што му било презентирано и образложено, како и врз основа на финансиските 
книги на ГС1 Македонија.

Секој овластен ревизор на ГС1 Македонија во секое време има право на 
пристап до финансиските книги, сметководството и другите финансиски писмени 
документи на Асоцијацијата и е овластен да бара од Управниот одбор и вработените 
во Асоцијацијата потребни информации и објаснувања кои се неопходни за 
извршување на неговите обврски.

Овластениот ревизор може да присуствува на сите седници на Собранието на 
ГС1 Македонија и да побара информации и појаснувања за прашањата во врска со 
финансиското работење на ГС1 Македонија.

XI. НАЧИН НА ДОНЕСУВАЊЕ ФИНАНСИСКИ И ДРУГИ ИЗВЕШТАИ

XII. ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ

Член 36

Статутот го донесува Собранието, со мнозинство гласови од присутните 
членови на Собранието.

Предлог за изменување или дополнување на Статутот може да даде 
Управниот одбор или еден или повеќе членови на ГС1 Македонија.

Предлог-измените или дополнувањата на Статутот дадени од страна на еден 
или повеќе членови на ГС1 Македонија се разгледуваат од страна на Управниот 
одбор, кој одлучува дали ќе ги достави на разгледување и гласање на редовната 
седница на Собранието.

За измени и дополнувања на Статутот може да се закаже и вонредно 
собрание.

Управниот одбор или директорот првенствено ќе ја извести меѓународната 
ГС1 организација, за измените и дополнувањата кои ќе бидат ставени на гласање на 
Собранието на ГС1 Македонија.
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XIII. ДОНЕСУВАЊЕ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ

Член 37

Генералниот извршен директор подготвува програма за работа и финансиски 
план за наредната година, го доставува до Управниот одбор кој го утврдува и 
доставува до Собранието на усвојување. Генералното собрание ги усвојува истите со 
мнозинство гласови од присутните членови на Собранието. Генералното собрание 
може полноправно да работи и одлучува доколку се присутни 21 член од вкупниот 
број членови на Собранието.

Овој Статут влегува во сила со денот на донесувањето и се објавува на веб- 
страницата на ГС1 Македонија.

Со влегувањето во сила на овој Статут, престанува да важи Статутот бр.02- 
102/11 од 25.06.2014 год. донесен од Собранието на ГС1 Македонија.

XIV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 38

Бр.02-109/12 
06.05.2015 год. 
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
лето на ГС1 Македонија
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