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На основа член 6 од Статутот на Стопанската Комора за Информатички и Комуникациски 
Технологии МАСИТ Скопје, (понатаму Комора МАСИТ) се донесува 

 
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЕМ ВО РЕДОВНО И ПРИДРУЖНО ЧЛЕНСТВО 

(пречистен текст) 
 

Член 1 
Предмет 
Со овој правилник се уредуваат условите, критеримумите и постапката за прием и престанок на 
членството во Комората МАСИТ. 
 
Членството во Комората МАСИТ може да биде редовно и придружно. 
 

Член 2 
Услови за редовно членство 
За член на Комората МАСИТ може да биде примено правно лице кое: 

- има регистрирано претежна дејност од пошироката област на ИКТ 
- има седиште во Република Македонија 
- има регистрирана дејност над една година 
- е активно во правниот промет 
- не е во постапка на стечај, ликвидација или присилно порамнување кое води во стечај или 
ликвидација 
- не му е изречена мерка забрана за вршење на дејност 
- на пазарот на стоки и услуги работи во согласност со стандардите со Кодот на честа на 
МАСИТ 
 

Услови за придружно членство 
Меѓународните компании и општо признати брендови од областа на информатичките и 
комуникациските технологии можат да се зачленат како придружни членови во Стопанската 
Комора за информатички и комуникациски технологии МАСИТ Скопје и без исполнување на 
условите од член 4 од Законот за Стопански Комори односно доколку немаат регистрирано 
субјект со статус на правно лице со седиште во Република Македонија, но има локален 
претставник или лице за контакт. 
 
Образовните интситуции од Република Македонија (универзитети, факултети, средни 
училишта) можат да се зачленат како придружни членови во Стопанската Комора за 
информатички и комуникациски технологии МАСИТ Скопје. 
 
Под придружно членство се подразбира членство во Стопанската Комора за информатички и 
комуникациски технологии МАСИТ Скопје кое по однос на правата и обврските е изедначено со 
редовното членство со исклучок на правото на членување во Управен Одбор, Надзорен Одбор 
и Судот на честа. Сепак придружниот член има право на присуство и дискусија и давање на 
предлози на состаноците на Управниот Одбор и Надзорниот Одбор кое право не е огрaничено, 
но е без право на глас. 
 
Придружното членство од став 1 на овој член е со траење до моментот на формирање на 
правно лице во Република Македонија, кога истото по автоматизам ќе се трансформира во 
редовно полноправно членство со редовна висина на членарината согласно Правилникот за 
висина на членарината. 
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Постапката за прием во придружно членство е идентична како онаа за редовно членство, а 
висината на членарината се одредува на ист начин како и за редовните членки. 

 
Член 3 

Начин 
Приемот во членство може да биде по основ на: 

- барање за прием 
- покана за прием 
 

Член 4 
Постапка за прием по барање 
Барањето за прием го доставува потенцијалниот член до Управниот одбор на Комората МАСИТ. 
Кон барањето доставува Тековна состојба од Централниот Регистар на Република Македонија, 
не постара од 7 дена и кратко професионално потрфолио за деловниот профил на друштвото. 
 
Управниот одбор на Комората МАСИТ одлучува за поднесеното барање за членство и 
прифатеното барање го поднесува на верификација на редовното годишно Собрание на 
комората МАСИТ. 
 
Управниот одбор може да го одбие барањето за прием во членство на друштвото кое ги 
исполнува формалните услови за прием, но кое од други особено оправдани причини поврзани 
со неговото поведение или углед во јавноста како и работење спротивно на одредбите од 
Кодот на честа може основано да се претпостави дека би наштетило на угледот на Комората 
МАСИТ и на нејзиното работење. 
 
Друштвото за чие барање за зачленување е одлучувано се известува за исходот, во рок од 7 
дена по одлучувањето. 
 
Друштвото чие барање за зачленување е ставено на дневен ред на седницата на Управниот 
одбор може да биде повикано да присуствува на истата. 
 

Член 5 
Постапка за прием по Покана 
Управниот одбор може да упати покана за зачленување во Комората МАСИТ до друштво за кое 
на седица на Управниот одбор ќе се заклучи дека ги исполнува условите за зачленување и 
постои оправдан интерес за прием во членство, од причини кои се во полза на Комората 
МАСИТ. 
 
Постапката за прием во членство по покана е идентична како во член 4 од овој правилник. 
 

Член 6 
Престанок на членство 
Членството во Комората МАСИТ престанува: 

- на барање на членот 
- со исклучување 
- од други причини на основа на закон и присилни прописи 

Член 7 
Престанок со барање 
Членството во Комората МАСИТ престанува на барање на членот. 
Членот не е должен да го образложи барањето. 
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Членот кој бара престанок на членството во МАСИТ не може да биде ослободен од 
заостанатите обврски ниту има право на пропорционален поврат на подмирени обврски кои се 
однесуваат на иден период во кој членството претсанува. 
 

Член 8 
Престанок со исклучување 
Членот може да биде исклучен од членство од причини предвидени со Закон, Статут, Кодот на 
честа, на основа препорака на Судот на честа и/или Управниот одбор, а по одлука на 
Собранието на Комората МАСИТ. 
 
Предлогот за исклучување од членство треба да биде образложен. 
 
Друштвото чие исклучување се бара има право на одговор до Управниот одбор во рок од 3 
дена. 
 
За исклучување на член може да се одлучува и на вонредно собрание. 
 

Член 9 
Престанок по автоматизам 
Членството во Комората МАСИТ престанува по автоматизам доколку над членот е отворена 
постапка за стечај, ликвидација, присилно порамнување кое води во ликвидација или стечај, 
или е донесена правосилна одлука за дела против правниот промет и финансиите или е 
изречена забрана за вршење на дејност. 
 

Член 10 
Суспензија 
До верификувањето на барањето за престанок на членство по пат на сопствено барање или по 
пат на исклучување, активностите на членот се суспендираат. 
 

Член 11 
Завршни одредби 
Измените и дополнувањата на овој Правилник се вршат на начин и во постапка како и за 
неговото донесување. 
 
Барање за измени и дополнувања на овој Правилник можат да поднесат: 

 Претседателот на УО 
 Членките на МАСИТ-преку иницирање предлог до работните групи 

 
 

Член 12 
Овој Правилник влегува во сила со денот на неговото донесување. 
 
 
 
Скопје, Мај, 2015 
Претседател на Собрание на МАСИТ, 
 
______________________ 
Драган Чепујноски 


