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Здружение на граѓани за социјален и 

економски развој 

ИН ВИВО 

 

                     Број ____-  ____  

                   19.9.2018 година, С к о п ј e 

 

 

З А П И С Н И К  

Од  Прва работна седница на членството на Здружението на граѓани за 

социјален и економски развој ИН ВИВО 

Првата работна седница на членството на Здружението на граѓани за социјален и 
економски развој ИН ВИВО (во натамошниот текст:Здружението), се одржа на ден 
19.9.2018 година (среда), со почеток во 18:30 часот.  
 
Седницата ја отвори и истата ја водеше Извршниот директор на Одборот на 
Здружението на граѓани за социјален и економски развој ИН ВИВО,  Дејан 
Стојановиќ (во натамошниот текст Извршниот директор). 
 
Извршниот директор го предложи следниот 
 

ДНЕВЕН РЕД 
 

1.Изјаснување на членовите, на која стратешка активност/цел на 

Здружението би сакале да се посветат и работат: 

o Едукација 

o Социјала 

o Туризам/Промоција на РМ 

o Други активности 

2.Изјаснување на членовите, во однос на тоа кој е во можност и има 

желба да биде дел од едукативните активности со кои би се овозможило 

идно аплицирање на повиците за доделување грантови. 

3.Предлози за решавање на прашањето за канцеларија/седиште на 

Здружението. 

4.Предлози за финансирање на работата на здружението до крајот на 

2018 година: 

o плаќање на  членарина 
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o висина на членарините, и 

5. Разно 

 
Пред отпочнување на расправата по предложените точки на дневен ред 
Извршниот директор запраша дали некој од членовите има забелешки по истиот. 
 
Бидејќи немаше забелешки, Извршниот директор продолжи со работа по точките 
од предложениот дневен ред. 
 
1.Прва точка од дневниот ред - Изјаснување на членовите, на која стратешка 

активност/цел на Здружението би сакале да се посветат и работат 

o Едукација 

o Социјала 

o Туризам/Промоција на РМ 

o Други активности 

Поради насочување на активностите на Здружението Извршниот директор побара 
од присутните членови да се изјаснат по првата точка, по што членовите се 
изјаснија 
 
Сите членови изразија подготвеност да дадат свој придонес и во сите останати 
активности кои би биле од интерес на Здружението. 
 
 
2.Втора точка од дневниот ред - Изјаснување на членовите, во однос на тоа кој 
е во можност и има желба да биде дел од едукативните активности со кои би се 
овозможило идно аплицирање на повиците за доделување грантови; 
 
 
Сите присутни членови пројавија интерес за учество на едукативните активности.  
 
3.Трета точка од дневниот ред - Предлози за решавање на прашањето за 

канцеларија/седиште на Здружението. 

 

Афродита ги извести присутните членови дека во меѓувреме се информирала во 

одредени јавни установи и училишта на кој начин би можело да се обезбеди 

простор за Здружението.  

 

4. Четврта точка од дневниот ред - Предлози за финансирање на работата на 

здружението до крајот на 2018 година: 

o плаќање на  членарина 

o висина на членарините 
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Сите членови се изјаснија дека доколку треба да се плаќа членарина треба да ја 

плаќаат само основачите а не и останатите а особено не младите членови на 

Здружението. 

 

Членовите донесоа заклучок дека Одборот на Здружението треба да донесе 

Одлука со која би се задолжиле основачите да уплатат по 3.000,00 денари за 

покривање на основните трошоци на Здружението за 2018 година, како и Одлука 

за отварање на трансакциска сметка на Здружението кај една од деловните Банки 

на која потписници би биле Извршниот директор и Претседателот на Одборот на 

Здружението - колективно. 

 
5.  точка од дневниот ред – Разно 
 
 
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија Извршниот директор  ја затвори 
седницата во 20:15.   
 
 
 
 
19.9.2018 во Скопје                    ---------------------------------------------  

Записникот го составил: 

____________________                  

                  Извршен директор на 

Здружението на граѓани за социјален и  

економски развој ИН ВИВО 

            

 


