Врз основа на членовите 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16, од Статутот за зачленување и
одлуката на собранието на Македонска-Руска Стопанска Комора – Скопје од 26.05.2011
год. го донесе следниот:

ЦЕНОВНИК
за годишна членарина
(важи за период од една година од денот на зачленување)

1 ГОЛЕМИ ДРУШТВА (ад, банки, државни претпријатија...)

25.000 денари

2 СРЕДНИ ДРУШТВА

15 000 денари

3 МАЛИ ДРУШТВА

7 500 денари

4 ФИЗИЧКИ ЛИЦА

3 100 денари

Член 8.
Членови на Комората може да бидат
субјектите од членот 1 став 2 на овој статут,
односно се деловно поврзани со Руската
Федерација или пак имаат руско учество во
капиталниот удел.
Зачленувањето и истапувањето од Комората е
слободно и на доброволна основа.
Членството во Македонска Руска Стопанска
Комора се стекнува со потпишување на барање
за членство-пристапница.
Приемот на нови членови го врши Комисија за
членство, а го потврдува Собранието на
Комората.
За да бидат примени и да станат нови членови,
сите членови мора да бидат во добра
финансиска состојба и да бидат прифатливи за
Комората.

Комисијата за членство на нејзиниот следен
состанок со писмена Одлука ги прифаќа или
одбива Барањата за членство.
При прием на нови членови, Комисијата за
членство го применува принципот на
дискреција, односно не е должна да ја
образложи донесената одлука, без разлика
дали се работи за прифаѓање или за одбивање
на конкретното Барање.
Комисијата за членство ги испраќа сите
прифатени Барања за членство до Собранието
на одобрување.
Собранието одлучува за одобрување на
прифатените барања за членство на наредната
свикана седница.
Собранието со писмена Одлука ќе го потврди
или одбие приемот. Одлуката на Собранието
за прием на нови членки е конечна.

За членство се добива Сертификат за членство
и членска карта.
Субјектот што станал член на Комората е
должен редовно да ја плаќа членарината.
При прием на нови членови во Комората,
Извршниот Директор им испраќа фактура со
годишна членарина која мора да се плати во
рок од 15 (петнаесет) дена од приемот на
фактурата.

рамките на Комората;
- да учествуваат во обезбедување средства за
остварување на задачите на Комората,
согласно потребите утврдени со програмите и
одлуките на органите и на облиците на
орханизирање и работење во рамките на
Комората.

Член 10

Член 9.
Во остварувањето на активностите, целите и
задачите во врска со членувањето во
Комората, членовите на Комората, непосредно
преку облици на организирање и работење
или преку органите на Комората, имаат право
и обврска, особено:
- да управуваат со работите на Комората, да ги
избираат органите на Комората и да вршат
надзор над нивната работа;
- да покренуваат иницијативи за донесување и
да изградуваат мислења по предлози и други
прописи и мерки од областа на стопанството,
развојната и економската политика;
- да користат потребна стручна и друга помош
во врска со нивното работење, како и услугите
што ги врши Комората;
- меѓусебните спорови и случаеви на повреди
на добрите деловни обичаи во работењето,
првенствено да ги решаваат пред судовите на
Комората;
- во своето делување во рамките на
коморската организираност и активности да се
придржуваат кон одредбите од овој статут,
општите акти и одлуките на органите и
облиците на организирање и работење во

Комората може да има и почесни членови кои
ќе и носат престиж и нема да имаат избирачко
својство поради нивниот почесен статус.
За доделување на статус „почесен член“
одлучува Собранието на Комората.
Како почесни членови ќе бидат:
- Амбасадор на Руската Федерација во
Република Македонија
- Економскиот советник при Амбасадата на
Руската Федерација во Република Македонија

Член 11
Собранието може да врши прием на
непрофитни организации или други членови и
да им дозволи да плаќаат најниска членарина.
Собранието има право да одредува статус на
„непрофитен“ според овој член, земајки ја во
предвид регистрацијата на некоја организација
како таква.

Член 12
Членството во Комората престанува:
- Доколку правното лице – членот престане да
постои;
- Доколку правното лице – членот не ја плати
членарината во соодветниот износ и рок
утврден со одлука на Собранието;
- Ако престане соработката, односно изгуби
контакт со членот повеќе од две години;
- Доколку членот доброволно се откаже од
членството;
- Доколку Собранието на Комората го исклучи
членот.

месеци , или по истекот на две години од
прекинот на секоја соработка со членката.

Член 15
Членот може да го откаже членството во
Комората за што поднесува изјава за
откажување од членство во писмена форма до
Комората,
најмалку
30
дена
пред
откажувањето од членство.
Членот кој го откажал членството во Комората
одговара за преземените обврски кон
Комората се до нивното извршување,
независно од истекот на отказниот рок.

Член 13
Доколку членот престане да постои заради
статусни промени (поделба, соединување),
правниот наследник останува член на
Комората, освен ако не ја известио Комората
дека го откажува членството.
Правниот наследник е должен во рок од 30
дена да ја извести Комората за новата фирма и
да ги достави сите потребни податоци, заради
евидентирање на членството наместо членот
кој престанал да постои.

Член 16
Членот се исклучува од членство во Комората
доколку:
- не ги почитува Статутот и одлуките на
органите на Комората
- го повреди угледот на Комората во земјата и
во странство
Одлуката за исклучување на член ја донесува
Собранието на Комората.

Член 14
Членството во Комората престанува и членот
се брише од евиденција на членки, доколку
членката не ја плати членарината за шест

Членот кој е исклучен поради непочитување на
Стаутот и одлуките на органите на Комората,
може повторно да биде примен во членство на
Комората, со одлука на Собранието на
Комората.

