РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СТАТУТ
Здружение на граѓани

Центар за Едукација и Развој(ЦЕД)

Теарце
07.12.2006 година

Врз основа на член 5, 20 и 76 од Законот за здруженија на граѓани и фондации на
РМ (Сл. Весник на РМ бр. 31/98), основачите на Здружението на граѓани Центар за
Едукација и Развој на Теарце, со седиште Село Теарце 1224 Македонија, на
конститутивното собрание одржано во Теарце на ден 07.12.2006 год. го донесе и
усвои следниот

СТАТУТ
на Здружението на граѓани

Центар за Едукација и Развој - ЦЕД
со седиште Село Теарце 1224
Со овој Статут се регулирани:
1. ОПШТИТЕ ОДРЕДБИ;
2. НАЗИВОТ И СЕДИШТЕТО НА ЗДРУЖЕНИЕТО;
3. ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО;
4. УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ЗАЧЛЕНУВАЊЕ;
5. ОРГАНИТЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО;
6. ЗАСТАПУВАЊЕ И ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО;
7. МАТЕРИЈАЛНО – ФИНАНСИКОТО РАБОТЕЊЕ;
8. ЈАВНОСТА ВО РАБОТЕЊЕТО;
9. ПРЕСТАНОКОТ СО РАБОТА;
10. ПРЕОДНИТЕ И ЗАВРШНИТЕ ОДРЕДБИ.
1. ОПШТИТЕ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој Статут се утврдуваат целите и задачите на Здружението на граѓани Центар
за Едукација и Развој, формата на здружување, на внатрешната организација,
називот и седиштето, условите и начинот на зачленување и престанок на
членството, правата, обврските и одговорностите, застапувањето и преставувањето,
финансирањето, обележјата на Здружението, начинот на измени и дополненија на
Статутот, начинот на донесување на Одлука за престанување на Здружението и
располагањето со имотот, во случај на престанок на Здружението.
Член 2
Здружението е независно, непартиско, ненационално, нерелигиско, непрофитно и
неполитичко здружение на граѓани, структуирано од слободната волја на граѓаните
за здружување, практикување на основните слободи и права, целосно отворено за
јавноста и зачленување, здружени заради вербата во исти хумани и социјални
начела, организирани на доброволна основа.

Член 3
Здружението може да се здружува и поврзува со сродни здруженија на граѓани или
фондации од земјата и странство, а особено оние кои ќе ги прифатат целите,
задачите и програмата на групата, заради реализирање и унапредување на
посебните и заедничките интереси, како и во остварување на прашањата од
заеднички интерес.
Член 4
Здружението стекнува својство на правен субјект во моментот на уписот во
Регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Р.Македонија, со права,
надлежности и одговорности утврдени со овој Статут, согласно со Уставот и
законите на Република Македонија, како и со меѓународните договори,
ратификувани од страна на Република Македонија.
Член 5
Работата на органите и телата на Зздружението се одвива на македонски јазик и
неговото кирилско писмо. Во одредени случаи, некои од активностите во
комуникацијата со поединци или организации од странство, комуникацијата може
да се одвива и на други јазици, но со напореден или симултан превод на
македонски јазик.
2. НАЗИВ И СЕДИШТЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО
Член 6
Називот на Здружението гласи:
Здружение на граѓани Центар за Едукација и Развој
Скратениот назив на Здружението гласи:
Ц.Е.Д
Во комуникацијата со странство, Здружението ќе го користи Англискиот превод на
називот, кое гласи:
Center for Education and Development

Член 7
Седиштето на Здружението е во Село Теарце 1224
Македонија.
Член 8
Здружението на граѓани има свој печат и штембил.
Печатот има тркалезна форма и содржи впишан текст на македонски јазик кој
гласи:

Здружение на граѓани Центар за Едукација и Развој Република Македонија.
Штембилот има форма на правоаголник, со впишан текст Здружение на граѓани
Центар за Едукација и Развој, Теарце, Република Македонија, со рубрика за
деловен број и датум.
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃАНИ
Член 9
Здружението ги има следните цели и задачи:
1. ги координира и усогласува програмските активности на здружението во областа
на развојот на младите на општините;
2. промоција на неформалното образование и меѓусебна соработка помеѓу
националностите во РМ
3. поттилнување и имплементирање на културни настани во регионите.
4. самостојно и во соработка со другите форми на колективно здружување, се грижи
за остварување на програмските цели и задачи, за помош и координирање на
активности во врска со младинските политики;
5. се грижи за развивање и унапредување на условите за образование на жителите на
руралните општини;
6. се грижи за развивање и унапредување на инфраструктурата на руралните
општини;
7. потикнува иницијативи за развивање на соработка помеѓу жителите на руралните
општини, со цел подобрување на условите за остварување на нивните права,
загарантирани со Уставот и со законите;
8. се грижи за развивање и унапредување на здравствената заштита на жителите на
руралните општини;
9. се грижи за развивање и унапредување на други прашања поврзани со развој и
унапредување на руралните општини;
10. покренува иницијативи за донесување на прописи со цел искористување на
капацитетите на општините;
11. остварува контакти и соработка со физички и правни лица, заради нивен придонес
во развојот на руралните општини и условите за живеење и остварување на
загарантираните права на нивните жители;
12. врши други работи кои се од заеднички интерес за младите на руралните општини.

4. УСЛОВИ И НАЧИН ЗА ЗАЧЛЕНУВАЊЕ
Член 10
Член на здружението може да биде секој полнолетен државјанин на Република
Македонија, кој доброволно и слободно ќе пристапи во негово членство, со
потпишување на пристапната изјава.
Член 11
Членот на здружението доброволно ги прифаќа целите и задачите на Здружението,
Статутот и другите акти.

Член 12
Секој член е еднаков во правата, обврските и одговорностите, независно од полот,
националното и социјалното потекло, политичко или верско убедување, како и
имотната и општествената положба.
Член 13
Секој член е должен да плаќа члeнарина во висина која ќе ја определи Собранието
на Здружението.
Член 14
Здружението ја гарантира анонимноста на податоците за оние членови кои тоа ќе
го побараат.
Член 15
Права на членовите на Здружението:
-

-

да учествува во неговатa работа и управување, да избираат и бидат избрани
на сите негови функции во сите органи и тела предвидени со овој Статут,
да учествува во обезбедувањето средства за реализација на целите, задачите
и програмските определби на Здружението, согласно Статутот и другите
негови акти,
да бидат редовно и навремено информирани за активностите кои се значајни
за работата на Здружението,
да покажуваат самоиницијативност во организирањето на работата во
интерес на Здружението,
да предлагаат конструктивни иницијативи, проекти и решенија за развивање
и збогатување на активностите на здружението.

Член 16
Должности на членовите на Здружението се:
-

да го почитуваат Статутот и другите општи акти и да се однесуваат во
согласност со нив,
да работат на остварување на целите, задачите, програмските определби и
планови на здружението,
да ги извршуваат до крај добиените задачи и задолженија,
да го чуваат и зголемуваат својот углед, како и угледот на Здружението.

Член 17
Членството на Здружението престанува:
- по сопствена волја, со писмено доставена одлука до надлежниот орган на
Здружението. Во тој случај, надлежниот орган автоматски го регистрира
престанокот на членството, без одржување на посебна расправа;
- со исклучување од членството, за што одлука носи Извршниот орган,
согласно овој Статут;
- со настапување на смрт.
До исклучување од членството може да дојде ако:
- членот не ги почитува одредбите на статутот,
- не ги исполнува обврските подолго време, а најмногу 3 месеци.
Во случај на исклучување на член, истиот има право на жалба во рок од 8 дена од
приемот на Решението, до Собранието, кое е надлежно најмногу во рок од 15 дена
по приемот на Жалбата, да се состане и да донесе одлука со мнозинство од
вкупниот број на членови.
5. ОРГАНИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО
Член 18
Органи на Здружението се:
1. Собрание;
2. Извршен одбор;
3. Надзорна комисија
Член 19
Собранието е највисок орган, кое го сочинуваат сите членови на Здружението.
Собранието ги врши следниве функции:
-

Ги донесува, изменува и дополнува Статутот на Здружението, Програмата и
други акти од негова надлежност;
Го усвојува годишниот извештај на Извршниот одбор и дава насоки и план
за работа за периодот до одржување на наредното собрание;
Усвојува завршна сметка за претходната година и финансиски план за
наредната година;
Одлучува за основање и укинување на ограноци и други облици на
организирање на Здружението;
Констатира прием на нови членови и решава за исклучување на член по
жалба;
Избира органи на Здружението;
Одлучува за престанок на Здружението со дво-третинско мнозинство;
Одлучува за други прашања кои не се ставени во надлежност на другите
тела на Здружението;
Врши и други работи во согласност со Статутот и општите акти на
Здружението.

Член 20
Седница на Собранието свикува Претседателот на Здружението.
Седница на Собранието се свикува и по предлог на Извршниот Одбор или на 1/5 од
вкупниот број на членови на Здружението.
Доколку Претседателот на Здружението не закаже седница во рок од 14 дена по
приемот на предлогот, седницата ја свикува Извршниот одбор.
Здружението е должно да одржува најмалку една седница во тековната деловна
година.
Член 21
Собранието може да работи само ако на него присуствуваат повеќе од половината
од вкупниот број на членови.
Секој член на Собранието има право на еден глас.
Гласањето е јавно, освен по прашањето за исклучување на член на Здружението.
Во определени случаи, Собранието, може со Одлука донесена со мнозинство од
вкупниот број на членови, да одлучи, гласањето по определени прашања да биде
тајно.
Член 22
Одлуките на Собранието се донесуваат со мнозинство од присутните, освен за
одлуките определени со Статутот, кога е потребно мнозинство од вкупниот број на
членови.
Одлуки кои Собранието ги носи со мнозинство од вкупниот број на членови се
следните:
- Одлука за избор на членови на Извршниот одбор и за избор на Претседател
на Здружението;
- Одлука за измена на Статутот;
- Одлука за исклучување на член на Здружението и
- Други случаи определени со Статутот.
Член 23
Претседателот на Здружението го избира Собранието, од редот на своите членови.
Претседателот ги свикува и раководи со седниците на Собранието, а во отсуство
определува негов заменик од редот на членовите на Собранието.
Претседателот на Собранието ги врши протоколарните функции на прием и
контакт со домашни и меѓународни здруженија и организации.

Член 24
Претседателот го предлага деловникот за работа на Собранието, кој се усвојува од
страна на Собранието и по него ги раководи своите седници.
Претседателот особено е надлежен за:
-

Потпишување на Статутот и сите други акти донесени од страна на
Собранието;
Потпишува одлуки што се однесуваат на тековното работење на
Здружението;
Ги свикува и води седниците на Извршниот одбор;
Присуствува на работењето на Извршниот одбор како полноправен член.

Мандатот на Претседателот е во траење од 4 години, со право на уште еден
реизбор.
Претседателот може да биде отповикан со одлука на Собранието за која што
гласале мнозинство од вкупниот број на членови на Собранието.
Член 25
Извршниот одбор е извршен орган на Здружението.
Извршниот одбор брои 5 (пет) членови, кои ги избира Собранието на предлог на
членовите на Собранието.
Мандатот на членовите на Извршниот одбор е 4 години, со можност за уште еден
реизбор.
Член 26
Извршниот одбор е највисок извршен орган на Здружението, кој е одговорен за
работата на Здружението пред Собранието.
Извршниот одбор ги иницира сите договарања и заеднички акции на органите на
Здружението, ги разгледува и предлага актите кои се однесуваат на извршување на
активностите на здружението, ги подготвува седниците на Собранието и одговара
за спроведување на истите.
Член 27
Седниците на Извршниот одбор ги свикува Претседателот на Здружението, кој
воедно е и Претседател на Извршниот одбор.
Извршниот одбор се избира со јавно гласање.
Извршниот одбор може да предлага свикување на Собранието и предлага дневен
ред на Собранието.
Извршниот одбор полноважно одлучува ако на седницата присуствуваат повеќе од
половината членови на Извршниот одбор, а одлуките се донесуваат со
мнозинството од присутните членови.

Член 28
Член на Извршниот одбор се иззема од гласање за прашања поврзани со него, со
неговиот брачен другар или роднина до втор степен и за прашања кои се
однесуваат на некое правно лице врз кое тој има контрола или економски интерес.
Член 29
Извршниот одбор расправа по сите прашања што се ставени на дневен ред и е
надлежен за:
-

-

Донесување деловник за своето работење;
Донесува програма за активности и превзема активности за
организационото и материјалното зајакнување на Здружението;
Го утврдува предлогот на дневен ред, местото и датумот на одржување на
Собранието;
Ги донесува сите акти врз основа на Статутот и го следи нивното
реализирање;
Ја спроведува политиката и извршувањето на програмата за работење,
финансискиот план, одлуките, заклучоците, смерниците донесени од
Собранието;
Избира благајник;
Управува и одговара за управувањето со имотот на Здружението;
Подготвува периодичен годишен извештај за својата работа;
Одлучува за исклучување на член во прв степен;
Врши и други работи што се поврзани со извршување на задачите на
Здружението.
Член 30

Собранието, со мнозинство од вкупниот број на гласови на Собранието, може да
отповика член на Извршниот одбор или да го отповика целиот состав на
Извршниот одбор.
Член 31
Извршниот одбор, за своите потреби може да формира комисии и работни тела, за
што треба да донесе одлука со мнозинство на гласови.
Член 32
Надзорната комисија има 3 членови што ги избира Собранието на Центар за
едукација и развој од редот на своите членови.
Член на надзорна комисија неможе да биде избран за член на Извршниот одбори
неговите тела. Претседателот на Надзорната комисија го избира комисијата од
своите членови. Мандатот на членовите на Назорната комисија и претседателот на
Комисијата трае две години, со право на повторен избор.

6. ЗАСТАПУВАЊЕ И ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО
Член 33
Здружението во настапувањето во правниот промет, како и во односите со трети
лица го застапува и претставува Претседателот на Здружението.
Во случај на спреченост на Претседателот, Здружението го застапува и претставува
друг член, назначен од страна на Претседателот.

7. МАТЕРИЈАЛНО – ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ
Член 34
Материјално – финасиското работење на Здружението е засновано на позитивните
законски прописи во Република Македонија.
Со остварените приходи, Здружението слободно располага.
Собранието на предлог на Извршниот одбор донесува буџет и завршна сметка
Согласно Законот за здруженија на граѓани и фондации, Здружението може да
добива средства од Буџетот на Р.М. од буџетот на единиците на локалната
самоуправа, врз основа на претходно изготвени проекти.
Член 35
Средствата за работа на Здружението се обезбедуваат од:
- членарини;
- донации;
- завештанија;
- спонзорства;
- подароци;
- други извори, во согласност со Законите и Статутот на Здружението.
Член 36
Здружението има банкарска сметка, за чие работење е одговорен Претседателот на
Здружението. За бројот на потписници и начинот на потпишување на банкарската
сметка, одлучува Собранието на Здружението.
Член 37
Остварените приходи од активностите на Здружението се користат исклучиво за
реализација на определени проекти и плански активности со цел остварување на
целите и задачите на Здружението.

Одобрување за користење на средствата потпишува Претседателот на
Здружението, во согласност со упатствата и насоките донесени од страна на
Собранието на Здружението.
Член 38
Секој член на Здружението има право да бара да изврши увид во користењето на
средствата и приходите на Здружението, за што е потребно писмено одобрение од
страна на Претседателот на Здружението.

Член 39
Во случај на престанок со работа на Здружението, имотот се дели помеѓу
основачите на Здружението.
8. ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА
Член 40
Работата на Здружението е јавна. Јавноста се остварува преку јавност на седниците
на органите и телата на Здружението, со печатење и издавање на посебни
информации и соопштенија, како и по пат на други мас – медиуми.
Член 41
Актите на органите и на телата на Здружението, како и записниците од седниците
на органите и телата и архивата се чуваат како тајни документи. Записникот мора
да биде потполн и вистинит и да ги содржи текот на седницата и донесените
одлуки. Секој член има право на увид во секој записник.
9. ПРЕСТАНОК НА РАБОТАТА НА ЗДРУЖЕНИЕТО
Член 42
Здруженито престанува со работа ако:
- За неговото престанување одлучат две – третини од членовите;
- Ако бројот на членовите се намали под потребниот законски минимум;
- Ако се утврди дека Здружението престанало со работа;
- Ако Уставниот суд на Р.Македонија донесе одлука дека Програмата и
Статутот на Здружението не се во согласност со Уставот на Р.Македонија;
- Ако настанат случаите определени со Закон.
Член 43
Претседателот е должен за одлуката на Собранието за престанок на Здружението,
да го извести надлежниот орган во рок од 15 дена од донесувањето на одлуката.

10. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 44
Статутот на Здружението се изменува и дополнува со амандмани. Предлог за
измена на Статутот може да поднесат Претседателот на Здружението или најмалку
пет членови на Здружението.

Член 45
Одлуката за измена на Статутот ја носи Собранието со најмалку дво – третинско
мнозинство од вкупниот број на членови.
Член 46
Здружението може да се здружува во сојузи, организации или други форми на
здружување, заради унапредување на заедничките активности, за усогласување на
посебните и заедничките интереси од областа за која се основани, како и за
остварување на други прашања од заеднички интерес.
Член 47
Прашањата кои не се уредени со овој Статут, се уредуваат со акт на Собранието, а
во согласност со позитивните прописи на Р.Македонија.

Член 48
Овој Статут влегува во сила на денот на неговото донесување, а ќе почне да се
применува на денот на уписот на Здружението во регистарот на здруженија на
граѓани и фондации.

Теарце 07.12.2006 година
За Ц.Е.Д
Претседател
___________________

