Врз основа на член 20 од Уставот на Република Македонија, Законот за здруженија и фондации
(“Службен весник на РМ” 52/10, 135/11, 55/16), Собранието на Здружението Млади Европски
Федералисти – Македонија, на својата седница одржана на 10.09.2017г. го утврди следниот
пречистен текст на

СТАТУТ
на Здружението
Млади Европски Федералисти – Македонија
ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ

I.

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1
(1) Здружението Млади Европски Федералисти – Македонија (во понатамошниот текст:
Здружение) е младинска организација која се залага за политичко активирање на младите
во процесот на интегрирање на Република Македонија (во понатамошниот член: РМ) кон
обединета и федерална Европа базирана на принципите на мир, човекови права,
демократија и владеење на правото.
Член 2
(1) Здружението е независна, непрофитна, непартиска, политичка и граѓанска огранизација со
својство на правно лице.
(2) Здружението своите цели и задачи определени во овој Статут ќе ги остварува согласно
Уставот, Законите и другите подзаконски акти од позитивното право на РМ.
Член 3
(1) Здружението ги остварува своите цели и задачи на територијата на РМ и пошироко, преку
работата на своите органи, локални секции, работни тела и групи.
Член 4
(1) Работата на Здружението е јавна.
(2) На седниците на органите и телата на Здружението покрај членовите на Здружението, може
да присуствуваат и сите други заинтересирани граѓани, на покана.
(3) Здружението ги искористува сите печатени и електронски медиуми за остварување на
транспарентност и отчетност во работењето.
Член 5
(1) Здружението продолжува да работи на неопределено време и може да престане со работа
само под услови и на начини утврдени со овој Статут.
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II.

ИМЕ, СЕДИШТЕ И ОБЕЛЕЖЈА

Член 6
(1) Името на Здружението е: Здружение Млади Европски Федералисти – Македонија.
(2) Скратениот назив на Здружението е – ЏЕФ Македонија.
Член 7
(1) Седиштето на Здружението е во Куманово на улица Бајрам Шабани, бр. 24.
Член 8
(1) Здружението има свој печат и штембил.
(2) Печатот има тркалезна форма со впишан текст: ЗДРУЖЕНИЕ МЛАДИ ЕВРОПСКИ
ФЕДЕРАЛИСТИ МАКЕДОНИЈА.
(3) Штембилот има правоаголна форма, со линии за број, место и датум.
Член 9
(1) Здружението има свој симбол.
(2) Симболот на Здружението е зелен полн круг со три хоризонтално поставени бели
правоаголници од кои првиот и третиот правоаголик започнуваат од иста вертикална
линија, а средишниот правоаголник е вовлечен во лево.
(3) Начинот на употреба на симболот на Здружението е уреден со Деловникот за работа на
Здружението.
Член 10
(1) Стандардниот македонски јазик е службен јазик.
(2) Службен може да биде и друг јазик освен јазикот во став 1 од овој член ако мнозинството од
членовите на Здружението се договoрат.
(3) Работен јазик на Здружението покрај стандардниот македонски јазик е и англискиот јазик.

III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ
Член 11
(1) Визијата на Здружението е формирање на обединета и федерална Европа базирана на
принципот на мир, демократија, владеење на правото и субсидијарност.
Член 12
(1) Мисијата на Здружението е: ЏЕФ Македонија работи на политичко активирање на младите
во процес на интегрирање на Македонија кон Европа, како и предводи и поттикнува
промени со цел формирање правично, слободно, инклузивно, партиципативно,
транспарентно и демократско општество.
Член 13

2

(1) Мотото на Здружението е: Генерација пред своето време!
Член 14
(1) Вредности на Здружението се:
 Правда и слобода;
 Вклученост и учество на сите нивоа;
 Транспарентност;
 Демократија и владеење на правото;
 Човекови права;
 Мир;
 Заемно разбирање;
 Соработка; и
 Еднакви можности.
Член 15
(1) Здружението ги остварува своите цели и дејности согласно дејностите кои ги уредува
Законот за здруженија и фондации.
(2) Општа цел на Здружението e политичко активирање на младите во процесот на
интегрирање на Република Македонија кон обединета и федерална Европа базирана на
принципите на мир, човекови права, демократија и владеење на правото.
(3) Специфични цели на Здружението се:
 Интеграција на РМ кон ЕУ;
 Прифатени Европски вредности и идеја за Федерална Европа;
 Подобрен квалитет на живот на македонските граѓани;
 Унапреден младински активизам и едукација, како и младинско влијание врз јавните
политики;
 Добро владеење базирано на партиципативност, инклузивност и транспарентност;
 Подигање на свеста на граѓаните на РМ за структурата, целите и функционирањето на
ЕУ;
 Подигање на свеста на граѓаните на РМ и почитување на човековите права; и
 ЏЕФ Македонија – независна, препознаена организација со широка соработка и високо
влијание.
Член 16
(1) За остварување на своите цели и задачи Здружението ќе се потпира на различни форми на
застапување; развој на капацитети и политички искази.
(2) Начинот на остварување на целите и задачите на Здружението се уредува подетално со
правилник што го донесува Управниот одбор.

IV. НАЧИНИ
НА
ИСКЛУЧУВАЊЕ
ЗДРУЖЕНИЕТО

ОДЛУЧУВАЊЕ
И ПРЕСТАНОК

Член 17
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ЗА
ЗАЧЛЕНУВАЊЕ,
НА ЧЛЕНУВАЊЕ ВО

(1) Членството во Здружението е доброволно.
(2) Во работата на Здружението може да се приклучи секое деловно способно лице кое е
државјанин на РМ и на возраст од 18 до 30 години.
(3) Член на Здружението може да стане секое лице кое ги прифаќа целите и задачите утврдени
со овој Статут со потпишување на изјава за пристапување на начин утврден со посебен
правилник за членство и уплата на годишна членарина чија висина ја определува Управниот
одбор.
Член 18
(1) Странски државјанин може да биде член на Здружението под истите услови кои важат за
граѓаните на РМ, но без пасивно избирачко право.
Член 19
(1) Член на Здружението може да биде секое лице кое ги исполнува условите од Член 17 и Член
18 од овој Статут, без разлика на националната, родовата, етничката, расната, сексуалната
или која било друга припадност и ориентација.
Член 20
(1) Членовите на Здружението ги имаат следниве права и обврски:
 Рамноправно да учествуваат во изборот на членови на сите органи и тела на
Здружението;
 Да бидат избирани од страна на членовите на Здружението, освен членовите на
Здружението наведени во Член 18 од овој Статут;
 Да предлагаат и да иницираат организирање на состаноци и собири;
 Активно да учествуваат во работата на Здружението; и
 Да ги уживаат сите права кои произлегуваат од дејноста на Здружението.
(2) Правата и обврските на членовите на Здружението дополнително се регулирани со
Правилник за членство.

(1)
(2)

(3)
(4)

Член 21
Со приклучување кон Здружението, секој член избира дали ќе стане активен член или
пасивен член од што зависат и обврските на членовите на Здружението.
Активните членови, покрај обврските наведени во член 20 од овој Статут, имаат обврска
редовно да присуствуваат на состаноците и седниците на Здружението, да се вклучуваат во
тековните активности на Здружението и да го промовираат Здружението во земјата и во
странство.
Пасивните членовите, покрај обврските наведени во член 20 од овој Статут, имаат обврска
редовно да присуствуваат на состаноците и седниците на Здружението.
Статусот на активните и пасивните членови на Здружението односно нивните права и
обврски дополнително се уредуваат со правилник за членство кој го донесува Управниот
одбор.

Член 22
(1) Членовите на Здружението се должни да ги извршуваат поставените задачи од страна на
Здружението.
(2) За неизвршување на обврските и непочитување на одредбите од Статутот, член на
Здружението може да биде исклучен од страна на Собранието, а по претходен предлог на
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Управниот одбор, Надзорниот одбор, Генералниот секретар или ⅓ од вкупниот број на
членови на Здружението.
(3) Начинот на исклучување на член од Здружението се уредува со Правилник за членство.
Член 23
(1) Членството во Здружението престанува:
 Со самоволно истапување од Здружението;
 Со кршење на одредбите од Статутот на Здружението;
 Со кршење на дисциплина, несоодветно однесување и рушење на угледот и честа на
Здружението;
 Со неплаќање членарина најдоцна 14 дена од денот на истекувањето на претходната
членарина; и
 Губење на деловната способност или смрт.

V.

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

ИМОТ, ФИНАНСИРАЊЕ И МАТЕРИЈАЛНО – ФИНАНСИСКО
РАБОТЕЊЕ НА ЗДРЖЕНИЕТО

Член 24
Имотот на Здружението се состои од недвижен и подвижен имот, парични и непарични
средства и друга опрема.
Со имотот управува Управниот одбор на Здружението кој е одговорен за неговото
располагање и раководење.
Имотот се користи и служи само за потребите и работата на Здружението, потребни за
остварување на целите и задачите.
По престанок на работата на Здружението имотот и другите средства, права и приходи што
остануваат по намирувањето на обврските, преминуваат во сопственост на друго здружение
со иста или слична активност.
Собранието одлучува на последната седница на кое здружение ќе му го пренесе имотот и
другите средства, права и приходи што остануваат по надмирување на обврските.

Член 25
(1) Средствата кои ги користи Здружението за остварување на своите цели и задачи се
стекнуваат од: годишна членарина на членовите, средствата од разни национални и
интернационални фондови, претплата и продажба на публикации, сопствени приходи од
дејноста на Здружението и друго.
Член 26
(1) Материјалното и финансиското работење на Здружението се врши во согласност со
законските прописи и Правилникот за материјално и финансиско работење на Здружението
кој го донесува Управниот одбор по предлог на Генералниот секретар.

VI. УПРАВУВАЊЕ, ОРГАНИ И ПОСЕБНИ ТЕЛА НА ЗДРУЖЕНИЕТО
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Член 27
(1) Органи на Здружението се:
 Генерално Собрание;
 Управен одбор;
 Генерален секретаријат; и
 Надзорен Одбор.
(2) Kако посебни тела на Здружението се сметаат Алумни Клубот на Здружението,
Советодавниот одбор на Здружението и Клубот на Пријатели на ЏЕФ Македонија.
(3) Мандатот на членовите на Управниот и Надзорниот одбор, како и членството во посебните
тела на Здружението се отповикливи.
(4) Изборот и отповикувањето на членовите на Управниот одбор и Надзорниот одбор, односно
именувањето, потврдувањето и отповикувањето на членовите на посебните тела на
Здружението, се уредени со посебен правилник кој го донесува Генералното собрание по
предлог на Управниот одбор.

VII. ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА
ГЕНЕРАЛНО СОБРАНИЕ

И

НАДЛЕЖНОСТИ

НА

Член 28
(1) Генералното Собрание (во понатамошниот текст: Собрание) е највисок орган на
Здружението.
(2) Во работата на Собранието учествуваат сите членови на Здружението.
Член 29
(1) Собранието ги има следните надлежности:
 Донесува измени и дополнувања во Статутот, и другите општи акти на Здружението;
 Усвојува програми, планови, стратегии за работа на Здружението по предлог на
Генералниот секретаријат, а по претходно мислење и согласност на Управниот одбор;
 Усвојува годишен извештај за работа и финансиски извештај на Здружението по предлог
на Генералниот секретаријат, а по претходно мислење и согласност на Управниот одбор;
 Одлучува за промена на целите на Здружението;
 Избира и отповикува членови на Управниот одбор и Надзорниот одбор и посебните тела
на Здружението;
 Одлучува за статусните измени на Здружението;
 Одлучува за приклучување кон и истапување од и соработка со други формални
организациони структури по предлог на Управниот одбор, Генералниот секретар или (⅓)
од членовите на Здружението;
 Одлучува за престанок на Здружението; и
 Врши други работи во согласност со Статутот и општите акти на Здружението.
Член 30
(1) Седниците на Собранието ги свикува и со нив претседава Претседателот на Здружението.
(2) Претседалотот на Здружението свикува редовна седница на Собранието најмалку еднаш
годишно 30 дена пред одржувањето на истата.
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(3) Претседателот на Здружението може да ја поништи одлуката за свикување на Собранието
во консултација со Генералниот секретар и Надзорниот одбор.
(4) Работата на Собранието е уредена со посебен Деловник за работа на Собранието што го
изработува Генералниот секретар во соработка со членовите на Управниот и Надзорниот
одбор.
(5) Деловникот за работата на Собранието се доставува до членовите на Здружението најдоцна
5 дена пред одржувањето на седницата на Собранието.
Член 31
(1) Претседателот на Здружението може да свика и вонредна седница на Собранието по
сопствен предлог или по барање на Управниот одбор, Генералниот секретар, Надзорниот
Одбор или (⅓) од членовите на Здружението.
(2) Барањето за свикување на вонредна седница на Собранието се доставува до Претседателот
на Здружението во писмена форма, а тој е должен да постапи по истото.
(3) Претседателот на Здружението ја свикува вонредната седница на Собранието 15 дена пред
одржувањето на истата најдоцна 30 дена од поднесувањето на барањето за одржување на
вонредна седница.
(4) Во случај на колективно отпповикување или оставка на членовите на Управниот одбор или
трајна спреченост во извршувањето на нивната функција, Претседателот на Здружението,
односно лицето кое ја врши таа функција, веднаш свикува вонредно изборно Собранието.
Член 32
(1) Доколку точка на дневен ред на Собранието е отповикување на Претседателот на
Здружението, со седницата на тоа Собрание претседава Координаторот за членство.
(2) Доколку точка на дневен ред на Собранието, покрај отповикување на Претседателот, е и
отповикувањето на Координаторот за членство и други членови на органите на
Здружението, со Собранието се претседава по следниот редослед:
 Координаторот за меѓународна соработка; и
 Најстариот член на Здружението сѐ до исцрпување на редоследот.
Член 33
(1) За полноправна работа на Собранието потребно е мнозинство (50% + 1 член) од членовите на
Здружението да присустуваат на седницата на Собранието, во која бројка спаѓаат и оние
членови кои својот глас го даваат преку посредник (делегиран глас).
(2) За измени и дополнувања на Статутот, промена на целите на Здружението, престанок на
Здружението, избор и отповикување на членовите на Управниот одбор, Надзорниот одбор и
посебните тела на Здружението, како и приклучувањето на Здружението кон, истапувањето
од и соработката со други формални организациони структури, потребно е двотретинско
(⅔) мнозинство од вкупниот број на присутни членови1.
(3) За измени и дополнувања на другите општи акти и одлучување за други работи во
надлежност на Собранието, потребно е мнозинство (50% + 1 член) од вкупниот број на
присутни членови на Здружението.

1

За избор на член на Управниот одбор, Надзорниот одбор, како и избор или потврдување на член на посебните тела
на Здружението, потребно е двотретинско мнозинство од вкупниот број на присутни членови на Собранието. Во случај
да има повеќе кандидати за членови на Управниот одбор, Надзорниот одбор и Советодавниот одбор, потребното
мнозинство на гласови за избор на членот во горенаведените одбори е пониско и се утврдува со посебен правилник за
избори.
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(4) Доколку се јави потреба од итно одлучување за прашања во надлежност на Собранието,
одлуките можат да се носат по процедура предвидна со овој член преку електронско
гласање на начин утврден со Деловникот за работата на Здружението.
(5) Доколку член на Собранието се сомнева дека Собранието донело одлука која е спротивна на
Статутот на Здружението, членот е должен да го извести Надзорниот одбор.
(6) Доколку Надзорниот одбор утврди дека одлука на Собранието е спротивна на Статутот на
Здружението, истата ја прогласува за ништовна.
Член 34
(1) Сите присутни членови на седниците на Собранието имаат еднакво право на глас (еден
човек – еден глас).
(2) Секој член на Здружението кој не е во можност да присуствува на седница на Собранието, а
сака да гласа, има право да го делегира својот глас на член на Здружението кој е присутен на
седницата.
(3) Членот кој сака да го делигира својот глас е должен да достави писмена изјава до
Генералниот секретар со образложение на кој член ќе му довери да го изврши гласањето во
негово/нејзино име, најдоцна три дена пред одржувањето на изборите.
(4) Секој присутен член на седниците на Собранието може да биде носител само на еден
делегиран глас.

VIII. ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТИ НА УПРАВЕН
ОДБОР
Член 35
(1) Управниот одбор (во понатамошниот текст: УО) е управен орган на Здружението, кој се
состои од три члена на Здружението.
(2) Членови на УО по функција се: Претседателот на Здружението, Координаторот за
меѓународна соработка и Координаторот за членство.
(3) Членовите на УО се носители на неплатени политички функции кои се некомпатибилни со
функцијата Генерален секретар, заменик секретар, координатор на работна група, член во
Надзорниот одбор или член на посебните тела на Здружението.
(4) За својата работа, членовите на УО одговараат пред Собранието.
(5) Мандатот на членовите на УО е две години со право на еден реизбор.
(6) Мандатот на членовите на УО може да биде продолжен на начин утврден со посебен
правилник за избори.
Член 36
(1) УО ги има следните надлежности:
 Го предлага Статутот на Здружението и неговите измени и дополнувања;
 Донесува Деловник за работа на Здружението;
 Донесува и предлага и други општи акти врз основа на Закон и Статут;
 Го избира и разрешува Генералниот секретар на Здружението;
 Избира и разрешува заменици секретари на Здружението по предлог на Генералниот
секретар;
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 Дава мислење и согласност за програмите, плановите и стратегиите за работа на
Здружението по предлог на Генералниот секретаријат;
 Дава мислење и согласност за годишниот план за работа и финансиски извештај на
Здружението по предлог на Генералниот секретаријат;
 Одлучува за вработувањата во Здружението по предлог на Генералниот секретар;
 Раководи и управува со имотот на Здружението;
 До Собранието доставува периодични или годишни извештаи за својата работа; и
 Врши и други работи во согласност со Статутот.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Член 37
УО се состанува периодично, а најмалку еднаш месечно.
Состаноците на УО ги свикува и со нив претседава Претседателот на Здружението.
Претседателот на Здружението ги свикува состаноците на УО по сопствена иницијатива, по
барање на мнозинството од членовите на УО, Генералниот секретар или Надзорниот одбор.
УО може полноправно да работи и одлучува доколку на седниците присуствуваат
мнозинство од членовите на истиот.
За своето работење, УО донесува посебен Деловник.
Претседателот на Здружението е должен предлозите за општи акти кои ги донесува УО да
ги достави на разгледување до и за нив да побара одобрување од Надзорниот одбор.

IX. ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ЗДРУЖЕНИЕТО
Член 38
(1) Претседателот на Здружението (во понатамошниот текст: Претседател):
 Е законски застапник на Здружението;
 Ги потпишува Статутот и другите општите акти и одлуки кои ги донесува Собранието;
 Ги потпишува општите акти, документи и одлуки кои ги донесува Управниот одбор;
 Води сметка активностите на Здружението да бидат извршувани ефективно, ефикасно,
навремено и со висок квалитет;
 Го претставува Здружението во земјата и странство; и
 Врши други работи во согласност со Статутот и актите на Здружението.
Член 39
(1) Претседателот може да го ополномошти Генералниот секретар да ги извршува обврските
кои произлегуваат од улога на законски застапник на Здружението, а тоа го прави преку
писмена изјава заверена на нотар.
(2) Во случај кога Претседателот не може да ги извршува другите обврски и надлежности кои
произлегуваат од Статутот и другите општи акти на Здружението, истите, покрај на
Генералниот секретар, може да му ги довери и на Координаторот за меѓународна соработка
или Координаторот за членство.
(3) Доколку Претседателот биде отповикан или си поднесе оставка пред истекот на мандатот
или доколку настапи смрт или трајна спреченост во извршувањето на функцијата
Претседател, функцијата вршител на должност Претседател на Здружението до изборот на
новиот Претседател се врши по следниот редослед:
 Координатор за членство;
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 Координатор за меѓународна соработка; и
 Најстариот член на Здружението сѐ до исцрпување на редоследот.
Член 40
(1) Функцијата вршител на должност Претседател не може да ја извршуваат Генералниот
секретар, заменици секретарите, координаторите на работните групи или членовите на
Надзорниот одбор.
Член 41
(1) Доколку настапи ситуација во која функцијата вршител на должност Претседател на
Здружението треба да ја извршува член на УО, тој член на гласа и одлучува само еднаш
односно само како Претседател на Здружението.

X.

КООРДИНАТОР ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

Член 42
(1) Координаторот за меѓународна соработка ги има следните надлежности:
 Ја координира соработката со други ЏЕФ секции и партнер организации од земјата и
странство;
 Изготувува договори за пристапување кон и меморандуми за соработка со
организациите за кои Собранието претходно донело таква одлука;
 Работи во координација со останатите членови на Управниот одбор и членовите на
Генералниот секретаријат;
 Ја води надворешната комуникацијата во име на Здружението;
 Го заменува Претседателот на начин утврден со овој Статут и Деловникот за работа на
УО; и
 Врши други работи во согласност со Статутот и актите на Здружението.
Член 43
(1) Во случај на оставка или отповикување пред истекот на мандатот или во случај кога
Координаторот за меѓународна е трајно спречен да ја извршува својата функција,
Собранието на негово место назначува вршител на должност до изборот на нов
Координатор за меѓународна соработка на начин утврден со Деловникот за работа на УО.

XI. КООРДИНАТОР ЗА ЧЛЕНСТВО
Член 44
(1) Координатор за членство:
 Координира локални секции во РМ и води евиденција за сите членови;
 Посредува во комуникацијата помеѓу членовите на УО и сите останати членови;
 Ги застапува/претставува интересите на локалните секции пред УО;
 Координира и помага во процесот на соработка, дијалог и разбирање помеѓу членовите;
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 Го заменува Претседателот на начин утврден со овој Статут и Деловникот за работа на
УО;и
 Врши други работи во согласност со Статутот и актите на Здружението.
Член 45
(1) Во случај на оставка или отповикување пред истекот на мандатот или во случај кога
Координаторот за членство е трајно спречен да ја извршува својата функција, Собранието на
негово место назначува вршител на должност до изборот на нов Координатор за членство на
начин утврден со Деловникот за работа на УО.

XII. ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТИ
ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАРИЈАТ НА ЗДРУЖЕНИЕТО

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)

НА

Член 46
Генералниот секретаријат (во понатамошниот текст: ГС) е извршен и административен орган
на Здружението кој се состои од постојани и непостојани членови.
Постојани членови на ГС се Генералниот секретар и заменици секретарите.
Мандатот на постојаните членови на ГС е три години со право на еден реизбор и е
отповиклив.
Непостојани членови на ГС се координаторите и членовите на работните групи.
Мандатот на координаторите и членовите на работните групи е врзан со времетраењето на
работната задача која тие ја извршуваат.
Членовите на ГС можат да бидат лица од Здружението, но и надворешни лица.
Членовите на ГС можат да бидат вработени во Здружението.
ГС се состанува периодично, а најмалку еднаш месечно.
Работата на ГС се уредува со Деловникот за работа на Здружението.
Член 47
Со ГС раководи Генералниот секретар кој за својата работа одговара пред УО.
Генералниот секретар се избира со мнозинство од гласовите од вкупниот број на членови на
УО преку интерен или јавен повик кој го распишува УО.
За прашања од својата работа, Генералниот секретар има право на помошници и заменици
кои се нарекуваат Заменици секретари.
Заменици секретарите ги предлага Генералниот секретар, а ги избира УО со мнозинство од
гласовите од вкупниот број на членови.
Начинот на избор на Генералниот секретар и заменици секретарите се уредува со
Деловникот за работа на УО.
За својата работа, Генералниот секретар одговара пред УО кој може да го разреши по
сопствена иницијатива, по предлог на Надзорниот одбор или (⅓) од вкупниот број на
членови на Здружението на начин утврден со Деловникот за работа на Здружението и
Деловникот за работа на УО.
Доколку УО го разреши Генералниот секретар пред истекот на неговиот мандат, на негово
место назначува вршител на должност од редот на заменици секретарите до изборот на нов
Генерален секретар, а доколку такви нема оваа функција привремено ја извршува
Претседателот на Здружението.
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(8) За својата работа, заменици секретарите одговараат пред Генералниот секретар кој може да
достави предлог за нивно разрешување до УО.
Член 48
(1) Генералниот секретар по правило присуствува на состаноците на УО, но нема право на глас.
(2) По предлог на Генералниот секретар или барање на УО, на состаноците на УО може да
присуствуваат и заменици секретарите и непостојаните членови на УО.
(3) Генералниот секретар или заменици секретарите водат записници од состаноците на УО.
Член 49
(1) Генералниот секретар ги има следните надлежности;
 Ги спроведува задачите кои произлегуваат од Статутот, другите општи акти, програмите,
одлуките и заклучоците кои ги донесува или усвојува Собранието;
 Ги спроведува задачите кои произлегуваат од општите акти, одлуките и заклучоците на
УО;
 Одлучува за патување во странство по претходна согласност на УО и на начин утврден со
Деловникот за работа на Здружението;
 Донесува програми, планови и стратегии за работа на Здружението;
 Заедно со Претседателот, го претставува Здружението во земјата и странство на начин
утврден со овој Статут, Деловникот за работа на Здружението и Деловникот за работа на
УО;
 Го заменува Претседателот на начин утврден со овој Статут, Деловникот за работа на
Здружението и Деловникот за работа на УО;
 Води сметка за навремено извршување на финансиските обврски на Здружението;
 До УО доставува предлози за акти од финансиска природа за Здружението;
 До УО и Собранието доставува предлози и за други акти предвидени со овој Статут;
 Ја следи финансиската состојба на Здружението и дава одобрение за реализација на
исплати од сметката на Здружението;
 Ја планира распределбата на средствата кои што се на располагање на Здружението;
 Дава мислење и препорака за финансиската способност на Здружението да аплицира за
проектни активности кои што имаат финансиски импликации врз Здружението;
 Учествува во изработката на буџетите за активностите кои ги извршува Здружението;
 Ja води и организира архивската евиденција и документација на Здружението;
 Го организира подготвувањето на седниците на Собранието;
 Го следи и евидентира извршувањето на оперативно-политичките ставови, одлуки и
заклучоци на Здружението;
 Ја надгледува работата на координаторите на работните групи и јас координира
работата на работните групи;
 Ја врши административната подготовка на и претседава со состаноците на членството;
 Дава предлози за вработување;
 Донесува периодични или годишни извештаи за својата работа; и
 Врши други работи во согласност со Статутот и другите општи акти на Здружението.
Член 50
(1) Заменици секретарите му помагаат на Генералниот секретар во извршувањето на работите
од негова надлежност.
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(2) Заменици секретарите можат да извршуваат работи во рамки на една или повеќе
надлежности на Генералниот секретар.
(3) Генералниот секретар е тој кој одлучува која од своите надлежности ќе ја делегира на
заменици секретарите.

XIII. ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА
НАДЗОРЕН ОДБОР

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

И

НАДЛЕЖНОСТИ

НА

Член 51
Надзорниот одбор (во понатамошниот текст: НО) е највисок орган за спроведување
контрола на работата на органите и телата на Здружението.
НО се состои од три членови на Здружението.
Членовите на НО се неплатени надзорнички функции кои се некомпатибилни со функциите
во УО, функциите на Генералниот секретар, заменици секретарите и координаторите на
работните групи, како и функциите на членовите на посебните тела на Здружението.
Со седниците на НО претседава Претседавачот на НО кој се бира од редовите на членството
на НО.
Мандатот на членовите на НО трае три години со право на еден реизбор и е отповиклив.
Мандатот на членовите на НО може да биде продолжен на начин утврден со посебен
правилник за избори.

Член 52
(1) Членовите на НО имаат еднакви права, обврски и должности.
(2) НО ги има следните надлежности:
 Врши надзор врз работата на Здружението;
 Дава согласност за политиките на вршење на активностите на Здружението и го
надгледува нивното спроведување;
 Одлучува по жалби од членови за одлуки донесени од Собранието, УО и ГС;
 Ја оценува статутарноста на актите и одлуките;
 Врши толкување на Статутот и другите општи акти на Здружението;
 Поднесува извештај за својата работа до Собранието;
 Врши надзор врз раководењето со имотот на Здружението од страна на УО;
 Врши надзор врз финансиското работење на Здружението; и
 Донесува деловник за својата работа.
Член 53
(1) НО се состанува периодично, најмалку еднаш месечно.
(2) Седниците ги свикува и со нив претседава Претседавачот на НО
(3) Начинот на свикување и работење на седници на НО се утврдува со посебен Деловник за
работа на НО.
Член 54
(1) НО може полноправно да работи доколку на седниците присуствуваат сите членови на
истиот, освен ако со Деловникот за работата на НО не е утврдено поинаку.
(2) НО ги донесува одлуките со мнозинство гласови.
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(3) За својата работа, НО одговара пред Собранието на Здружението.

XIV. ПОСЕБНИ ТЕЛА НА ЗДРУЖЕНИЕТО
Член 55
(1) Посебни тела на Здружението се Советодавниот одбор, Клубот на Пријатели на ЏЕФ
Македонија и Алумни Клубот на Здружението.
(2) Начинот на работа на посебните тела на Здружението се уредува со Деловникот за работа
на Здружението.
Член 56
(1) Советодавниот одбор на Здружението (во понатамошниот текст: СО) е советодавно тело на
Здружението кое се состои од 3 до 7 члена.
(2) Членовите на СО можат да бидат членови на Здружението или надворешни членови.
(3) Членовите на СО се истакнати личности од државата и странство кои со својата професија и
искуство можат да придонесат кон развојот на Здружението.
(4) Членовите на СО ги номинира УО по сопствен предлог или по предлог на Генералниот
секретар или членовите на Здружението.
(5) Членовите на СО ги избира Собранието.
(6) Мандатот на членовите на СО е три години со право на еден реизбор.
(7) Мандатот на членовите на СО е отповиклив и тие можат да бидат отповикани од Собранието
по предлог на овластените предлагачи предвидени со овој член.
(8) Начинот на номинирање, предлагање, избирање и отповикување на членовите на СО се
уредува со правилник.
(9) Начинот на работа на СО се уредува со Деловникот за работа на Здружението.
Член 57
(1) СО се состанува по потреба, а најмалку еднаш годишно.
(2) Со состаноците на СО по правило претседава Координаторот за меѓународна соработка
освен ако не е поинаку утврдено со Деловникот за работа на Здружението.
(3) Членовите на СО ги имаат следните надлежности:
 По потреба и барање на органите на Здружението, членовите на СО даваат
необврзувачки совети за креирање на политики на органите, предлагаат политики и
даваат мислење за начинот на нивно спроведување;
 По потреба и барање на органите на Здружението, членовите на СО можат да дадат и
необврзувачко мислење за одлуките кои ги донесуваат или предлагаат органите на
Здружението; и
 Други надлежности во согласност со Статутот и другите општи акти на Здружението.
Член 58
(1) Клубот на Пријатели на ЏЕФ Македонија (во понатамошниот текст: Пријатели на ЏЕФ
Македонија) се физички и правни лица од земјата и од странство кои:
 Имаат значаен придонес во развојот и работата на Здружението;
 Имаат значаен придонес во процесот на Европска интеграција на РМ;
 Имаат значаен придонес во промоција на Европските вредности во РМ ;
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 Имаат значаен придонес во промоција на РМ во Европа и светот; и
 Имаат значаен придонес во ширење на идејата за обединета и федерална Европа.
Член 59
(1) Членовите на Пријатели на ЏЕФ Македонија ги номинира УО по сопствен предлог или по
предлог на Генералниот секретар или (⅓) од вкупниот број на членови на Здружението, а ги
потврдува Собранието.
(2) Членовите на Пријатели на ЏЕФ Македонија можат да бидат отповикани од Здружението, по
предлог на овластените предлагачи предвидени со овој член.
(3) Начинот на номинирање, предлагање, избор и отповикување на членовите на Пријатели на
ЏЕФ Македонија е уреден со правилник.
Член 60
(1) Алумни Клубот на Здружението (во понатамошниот текст: Алумни Клуб) е формална мрежа
на поранешни членови на Здружението во сите негови претходни форми од моментот на
неговото основање во 1991.
(2) Членови на Алумни Клубот можат да бидат поранешни членови на Здружението кои имаат
над 30 години.
(3) Членови на Алумни Клубот можат да бидат и членовите на Здружението кои наполниле 30
години.
(4) Членовите на Алумни Клубот ги номинира Координаторот за членство по сопствен предлог
или по предлог на членови на Здружението, а ги потврдува Собранието на начин утврден со
правилник.
(5) Координаторот за членство по правило ги координира состаноците и собирите на Алумни
Клубот освен ако не е поинаку утврдено со Деловникот за работа на Здружението.

XV. ПРЕСТАНОК НА РАБОТАТА НА ЗДРУЖЕНИЕТО
Член 61
(1) Одлука за престанок на работа на Здружението ќе донесе Собранието ако:
 Бројот на членовите се намали под бројот определен за основање; и
 По сила на Законот, односно кога ќе се донесе забрана за работа од надлежен орган.

XVI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 62
(1) Измените и дополнувањата на Статутот ги донесува Собранието на Здружението на начин
на кој е донесен и самиот Статут.
Член 63
(1) Овој Статут се смета за усвоен ако за неговото усвојување се изјаснат 2/3 од присутните
членови на Собранието.
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Член 64
(1) Овој Статут влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе биде објавен на
огласната табла на официјалната интернет страница.

МЕСТО, ДАТУМ

ПРЕТСЕДАТЕЛКА

Куманово, 10.09.2017

С.Б.
Сања Богатиновска
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