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Врз основа на член 18 од Законот за здруженија и фондации   2010 (,,Сл.весник на 

РМ” бр.52/2010) и Одлуката за основање на Здружението „Спа и Велнес Асоцијација на 

Македонија“, Основачкото собрание на здружението, на седницата одржана на ден 

11.01.2020 година го донесе следниов: 

 

 

 

 

 

С  Т  А  Т  У  Т  
на  

Спа и Велнес Асоцијација на Македонија 
 

 

 

 

Општи одредби 
 

 

Член 1 

 

Спа и Велнес Асоцијацијата на Македонија  е доброволно професионално 

здружение на:  

 

1) Спа работници (масажери, спа-терапевти, фитнес инструктори, спа рецепционери, 

козметичари, маникир и педикир, спа-управители и менаџери ); 

 

2) Спа, велнес и фитнес бизниси; 

 

3) Спа, велнес и фитнес консултанти, архитекти и дизајнери; 

 

4) Спа, велнес и фитнес - производители на опрема и добавувачи на услуги; 

 

5) Спа, велнес и фитнес обучувачи; 

 

6) Хотелиери и поврзани субјекти во угостителската индустрија и 

 

7) Спа туристички агенти, туроператори и други во индустријата за патувања и 

туризам (како и сите сродни професии) кои организирано работат на општествено 

и стручно оспособување и усовршување на своето членство. 

 
Во асоцијацијата членуваат поединци кои имаат завршено соодветно стручно 

образование / обука во областа на  убавина, спа, велнес и фитнес, како и регистрирани 

бизниси кои работат  со убавина (вклучувајќи лице, тело и нокти), Спа салони, Салони за 

масажа, Студија за јога, Фитнес центри, како и професионалните даватели на услуги или 

деловни активности со интерес за Спа, Велнес и Фитнес индустријата кои не се директно 

вклучени во испораката на услуги за убавина, спа  и велнес за потрошувачите. 
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Член 2 

 

 Спа Велнес и Фитнес професионалците се здружуваат заради унапредување на 

стручната работа и надградба на стандардите во индустријата преку промовирање и 

заштита на добрите деловни практики, комуникација и мрежно поврзување помеѓу 

членовите и организациите. 

 

Член 3 

 

 Целосното име на Асоцијацијата гласи Спа и Велнес Асоцијација на 

Македонија, а скратениот назив галси СВАМ.  

Името на Асоцијацијата на Англиски гласи Spa & Wellness Association of 

Macedonia, а скратениот назив на англиски јазик SWAM. 

Седиштето на Асоцијацијата е во Гевгелија, на улица „7-Ми Ноември“ број 50А. 

 

 

Член 4 

 

Асоцијацијата,  во своето дејствување може да се проширува и може да 

соработува со организации, здруженија, фондации и институции, и да  членува  во  

асоцијации во земјата и странство согласно Уставот и Законот на РМ и овој Статут. 

 Асоцијацијата, своите цели, задачи и дејности ќе ги остварува  во  согласност со 

односите утврдени со Уставот на Република Македонија, со овој Статут и Законите на Р 

Македонија. 

 

 

Член 5 

 

 Спа и Велнес Асоцијацијата на Македонија има својство на правно лице со права 

обврски и одговорности кои произлегуваат од овој Статут и законските прописи. 

Спа и Велнес Асоцијацијата на Македонија ја претставува и застапува 

Претседателот. 

Асоцијацијата  има свој амблем, печати и штембил. 

а) Амблемот на Асоцијацијата е составен од две стилизирани фигури во сина и 

зелена боја. Едната фигура е во стилизирана форма на ,,цвет“ поставена над другата 

фигура која е во форма на ,,бран“. Заедно гледано фигурите означуваат стилизрана форма 

на лебед. Под структурата од фигурите стои испишан скратениот назив на асоцијата 

(SWAM) и целосниот назив на асоцијацијата на англиски јазик - Spa & Wellness 

Association of Macedonia. 

б.) Асоцијата користи три форми на печат: еден маслен печат на македонски јазик, 

еден маслен печат на англиски јазик и еден сув печат за суво графичко оверување.  

Печатите се во тркалезен облик и го содржат Скаретниот назив, целосното името 

на Асоцијацијата, а на средината стои логото на Здружението. 

б) Штембилот на Здружението е правоаголен и ги содржи: името и седиштето на 

Асоцијацијата, број______, дата  и место, испишано на  Македонски  јазик  со кирилично  

писмо. 
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Цели и задачи на Здружението 
 

Член 6 

 

Спа Велнес и Фитнес професионалците се здружуваат заради остварување на 

поширок заеднички интерес.  

Мисијата на Асоцијацијата е  унапредување на спа, велнес и фитнес индустријата 

преку обезбедување на едукативни и мрежни можности, развој на спа индустријата преку 

стандарди во спа, велнес и фитнес дејностите, консултации и помагање во кариерата  на 

членовите.  

Визија на Асоцијацијата е да стане лидер и авторитативен глас во спа, велнес и 

фитнес индустрија. 

 

 

Основни цели и задачи  

 

Професионална обука 

 

Со идентификување на потребите за образование и преку креирање на програми, 

Асоцијацијата ќе ги пополнува празнините со профеионална обука на персонал во 

дејностите на субјектите членки на Асоцијацијата. 

За настаните, обуките, квалификации и обуки преку Интернет, членовите на 

асоцијацијата ќе бидат континуирано и благовремено информирани.  

Изградбата и унапредувањето  на  довербата на  спа, велнес и фитнес работниците 

ќе биде истакната преку публикување на успесите кои ги постигнуваат членките на 

асоцијацијата на домашно и меѓународно ниво.  

Едуцирање на спа-посетителите за придобивките од спа, велнес и фитнес 

искуствата, ќе се врши преку јавната промоција на дејностите на членовите и 

Асоцијацијата воопшто. 

 

Стандарди 

 

За да се промовираат и заштитат деловните субјекти, практичари, засегнати страни 

и потрошувачи на индустријата за убавина, спа, велнес и фитнес, Асоцијацијата ќе 

воспоставува стандарди за работа преку екипирање, обука и следење на квалитетот на 

производи, услуги, опрема и т.н. 

Преку здружување со други асоцијации, организации и соодветни органи, 

Асоцијацијата ќе разменува искуства и пракси, осигурувајќи се дека воспоставените 

стандардите се на меѓународно ниво, 

Приоритетен пристап до информации за спа-индустријата за настани и случувања 

ќе имаат сите членови на Асоцијацијата. 

 

Развој на индустријата 

 

Развојот на спа индустријата и зајакнувањето на професионализмот, асоцијацијата 

ќе ги остварува преку градење услови за лидерство на членовите, нивна едукација и 

обука, обезбедување на одредници, дефинирање правила и регулативи, како и 

споделување на идеи и информации меѓу членовите. 

Припадноста на членство во асоцијацијата ќе симоболизира придржување на 

етичкиот кодекс на Спа, велнес и фитнес работниците. 



 5 

Создавање на јавна свест за Асоцијацијата SWAM пред пошироката јавност ќе ги 

приближи бенефитите од ова индустрија кон потенцијалните потрошувачи, 

Учество во дебати со релевантни тела како и со поврзани здруженија и компании, 

Воспоставање и одржување глобална припадност и соработка со други 

организации на потрошувачи, организации за обука, трговски организации, владини и 

други организации кои ги поддржуваат и носат придобивките на Асоцијацијата и 

нејзините членови. 

 

Професионална мрежа 

 

Обезбедување мрежа за професионалци за убавина, спа и велнес во Македонија за 

размена на идеи и знаење, дружење и развој на пријателство, градење врски и 

проширување на деловни можности за заеднички интерес. 

Асоцијацијата ќе наступва на конференции и деловни зделки, 

Вмрежувањето ќе се ажурира на веб-страница на асоцијацијата, што ќе им 

овозможи на членовите и кориниците да се споделуваат информациите. 

Платформата за потрошувачите ќе биде истакната на веб страната за да ги искажат 

поплаките и дополнувањата во форма да форум и едноставни пораки. 

Создавање на  партнерства со други здруженија заради обезбедување на можности 

за мрежно поврзување за членовите. 

 

Консалтинг 

 

Обезбедување консултации  на своите членови за развивање  во кариерата, 

помагање при отворање на сопствен бизнис и поврзување со релевантните компании. 

 

 

Кариера 

 

SWAM  е отворен за сите компании кои сакаат да соработуваат и имаат потреба од 

стручен персонал за своите бизниси (Терапевти, спа-терапевти, супервизори, фитнес 

инструктори,...) и за сите професии наведени во член 1. 

Помагање на членовите за поврзување професионално со врвни компании, 

домашни и странски. 

Следење на  професионалниот  напредок на членовите  и  подршка во кариерата. 

 

 

Член 7 

 

            Асоцијацијата  со посебна одлука може да формира акционерско друштво, 

друштво со ограничена одговорност и друг облик, согласно Законот на РМ. 

Здружението работи врз основа на план и програма за работа. 

 
Член 8 

 

Своите цели и задачи, асоцијацијата  ги остварува преку утврдена Програма за 

работа, односно преку следниве активности: 

- организирање на конкретни програмски активности; 

- спроведување на заеднички проекти; 

- организирање на конференции, семинари, обуки и друг вид на активности; 

- поттикнување на иницијативи кај надлежните органи и институции во насока на 

остварување на целите на Здружението; 
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- предложува и изготвува предлози до надлежните органи заради подобрување на 

целокупното функционирање на спа, велнес и фитнес индустријата  

- врши и други работи предвидени со овој Статут; 

 

 

Членување 
 

Член 9 

 

 Барање за членство во Спа и Велнес Асоцијацијата на Македонија може да 

поднесе секој полнолетен граѓанин,  државјанин на Република Македонија и/или странец, 

кој доброволно ќе се изјасни со пристапница кон Асоцијацијата со давање на изјава (дека 

не е кривично гонет на просторите во Р.М. и ги исполнува општите услови за членство 

наведени во член 1 од овој Статут. 

При зачленување во Асоцијацијата, членот пополнува пристапница, приложува 1 

фотографија и копија од диплома или потврда од соодветна школа. 

Добиените изјави за пристапувањее се предмет на одобрување од Претседателот 

на асоцијацијата. 

Одобрената апликација за членство се запишува во регистрарот на членсови, 

членот  добива електронска членска книшка и со тоа плаќа и членарина за тековната 

година. 

Висината за членарина ја утврдува Асоцијацијата на почеток на секоја година со 

посебна одлука од собранието на асоцијацијата. 

Податоците од регистарот на членови се заштитени во согласност со прописите за 

заштита на личните податоци и класифицирани информации на Р Македонија.  

 

 

Член 10 
 

 Членот има право да бира и да биде биран во органите на Асоцијацијата, да 

учествува во работата на Асоцијацијата, да придонесува во развојот, промовирање и 

популарноста на Асоцијацијата, доброволно да се откаже од членувањето, да ги изнесува 

своите ставови по поставени прашања.  

 

Член 11 

 

Членовите на Асоцијацијата се должни: 

-    да го почитуваат Статутот и етичкиот кодекс на членовите; 

- да присуствуваат на состаноците на Асоцијацијата; 

- да земаат активно учество во спроведувањето на Програмата на активностите на 

Асоцијацијата, 

- да ги извршуваат активностите предвидени со Програмата за работа. 

 

 

Член 12 
 

Членството во Здружението може да престане: 

      -    по барање на членот на Асоцијацијата, 

- ако не го почитува Статутот и обврските кои произлегуваат од него, 

- ако дејствува против целите на Асоцијацијата, 

- ако не ја плаќа редовно чланарината, 
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Одлука за престанок на членството во Здружението донесува Претседателот на 

Асоцијацијата. 

 

 

 
Член 13 

 

Асоцијацијата доделува признанија, благодарници и  сертификати на поедини 

свои членови и организации.  

Одлуката за доделување на признанија и сертификати за соработка ја донесува 

Асоцијацијата а по претходен предлог на членовите.  
Асоцијацијата со посебен правилник ги утврдува односите во врска со начинот и 

видот на доделувањето на признанија и благодарниците. 

 

 

Јавноста во работата 
Член 14 

 

Работата на Спа и Вилнес Асоцијација на Македонија е јавна. 

Јавноста во работењето се обезбедува со редовно известување (на членовите, 

други здруженија или пошироката јавност) за работењето и активностите на 

Асоцијацијата, со увид во спроведувањето на програмските задачи, со поднесување 

извештај за работа на органите и телата на Здружението, за материјално – финансиско 

работење  и друго. 

За информирање на членовите и пошироката јавност се користи печатот, радиото, 

телевизијата, интернет страницата и електронска комуникација. 

 

 

Основни принципи на организирање 

 
Член 15 

 
Асоцијацијата се организира на целата територија на Република Македонија. 

Асоцијацијата е единствено здружување на целокупното членство. 

Спа и Велнес Асоцијацијата на Македонија дејствува во организрана соработка со: 

 Општински институции и организации; 

 Државни институции и организации; 

 Мегународни организации и инситуции. 

 

 

Финансирање на здружението 
 

Член 16 

 

 Асоцијацијата остварува приходи од: 

- Членарина; 

- Обуки; 

- Донации;  

- доброволни прилози; 

- давање на услуги на други здруженија, организации и институции; 

- договорни провизии од органи и организации; 
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- заедници и од други установи; 

- од трговски друштва и други правни лица; 

- од други извори предвидени со Законот и Статутот 
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Член 17 

 

 Користење и располагањето со средствата на Здружението добиени по основите од 

претходниот член 15, се врши на начин утврден со овој Статут и останатите  законски 

норми, утврдени со финансискиот план и врз основа на валидни документи. 

 

 

Член 18 

 

 За користење и располагањето со средствата одлучуваат органите на Здружението, 

согласно надлежносите утврдени со овој Статут, кои преземаат мерки за економско 

целосообразно користење на средствата и за спречување и отсранување на 

незаконитостите. 

 

 

Член 19 

 

 Спа и Велнес Асоцијација на Македонија донесува годишен финансиски план за 

приходите и расходите на Асоцијацијата. 

 Финансискиот план ги содржи приходите кои се стекнуваат  по член 15 од 

Статутот, како и расходите за општествената активност, материјални трошоци за работа 

на Асоцијацијата и други расходи сврзани со работата на Асоцијацијата.  

Финансискиот план може во секое време да се измени. 

 

 

 

Органи на Здружението 
 

                                                       Член  20 

 

 Органи на Спа и Велнес Асоцијација на Македонија се: 

1. Собрание  

2. Претседател  

 

 

 

Собрание на асоцијацијата 

 

Член 21 

 

           Собранието е највисок орган на Асоцијацијата.  

Собранието на Спа и Велнес Асоцијација на Македонија го сочинуваат сите  

членови на Асоцијацијата. 

Собранието избира Претседател со мандат од 4 години со право на повторен 

избор.  

Претседателот ја застапува и претставува Асоцијацијата. 

 Собранието се состанува по потреба, а најмалку еднаш годишно. 

 

 

 



 10 

 

Член 22  

 

          Изборното Собрание се свикува на секои 4 години и конституирањето на органите 

и телата мора да се изврши 30 дена пред истекот на мандатот на членовите на органите и 

телата. 

Поканата со материјалите за дневен ред во писмена форма се доставуваат најмалку 

7 дена пред одржување на седницата. 

   

 

Член 23 

 

          На изборното собрание се избира: 

- Работно претседателство од три члена;  

- Записничар; 

- Двајца оверувачи на записникот; 

- Органи на управување на Здружението. 

 
 

Член 24 

 

 Седници на Собранието свикува Претседателот на Собранието по сопствена 

иницијатива. 

 Седници на Собранието се свикува и по предлог на членовите на Асоцијацијата 

или на 1/5 од вкупниот број членови на Собранието. 

 Ако претседателот на Собранието во рок од 14 дена од денот на дадениот предлог 

не свика седница, седницата ја свикуваат иницијаторите. 

 Начинот на свикување на седниците на Собранието на Асоцијацијата се 

определува со Деловникот за работа на Собранието. 

 

 

Член 25 

 

 Собранието може полноправно да одлучува  ако се присутни повеќе од една 

половина од вкупниот број членови. 

 Собранието по правило одлуките ги донесува со мнозинство гласови од 

присутните членови.  

           На собранието се одлучува со јавно гласање, но по потреба и на предлог од 1/3 од 

членовите / делегатите а гласањето може да биде и тајно.  

Членовите на Собранието во секое време треба да ги имаат целите и интересите на 

Асоцијацијата над поединечните или посебните цели на која и да е друга страна. 

 
 
                                                                  Член 26 

 

           Собранието ги врши следните работи: 

- Донесува Статут на Спа и Велнес Асоцијација на Македонија и врши измени и 

дополнувања на истиот; 

- Усвојува годишен извештај, насоки и план за работа,  

- Усвојува завршна сметка и финансиски план, 

- Одлучува за промена на целта на здружувањето 

- Одлучува за основање и укинување на ограноци и други облици на организирање 

на асоцијацијата  
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- Oдлучува за здружување или разделување од друго здружение  и за зачленување 

во сојузи и меѓународни организации. 

- Констатира престанок на членувањето; 
- Избира Претседател на Здружението; 

- Донесува програма за работа на Асоцијацијата; 

- Ја следи материјално финансиската состојба на Асоцијацијата; 

- Расправа за постигнатите резултати  од развојот на Асоцијацијата и дава   насоки 

за натамошен развој на Асоцијацијата; 

- Донесува одлуки, заклучоци, препораки за решавање на прашања од  интерес на 

Асоцијацијата; 

- Одлучува за престанок на здружението со двотретинско мнозинство;  

- Врши и други работи кои произлегуваат од Статутот и законите, 

 

 

 

Престанок на Здружението 
                                                               

Член 27 
 

 Асоцијацијата престанува со работа во следниве случаи: 

- Ако за тоа се изјаснат 2/3 од членовите на Собранието на Здружението; 

- Ако бројот на членовите се намали под бројот определен со Закон за основање на 

Асоцијацијата ; 

- Со Одлука на Уставниот суд на Р.Македонија 

Основачите на Спа и Велнес Асоцијација на Македонија имаат право да го укинат 

здружението. 

 

 

Преодни и завршни одредби 

 
Член 28 

 

 Толкување на одредбите на овој Статут дава Собранието на Спа и Вилнес 

Асоцијација на Македонија 

 

 

Член 29 

 

 Измени и дополнување на овој Статут се вршат по иста постапка како и за 

неговото донесување. 

 

 

Член 30 

 

 Овој Статут влегува во сила од денот на неговото донесување, на ден 11.01.2020 

година, а ќе се применува по запишувањето во Централен регистар на Р. Македонија. 

 

  

Гевгелија, 11.01.2020 год.                             Претседател на Здружението 

Спа и Велнес Асоцијација на Македонија  

Александар Мендов   

    


