Врз основа на член 20 од Уставот на Република Македонија и Законот за здруженија и
фондации ( “Службен весник на РМ” 16.04.2010 БР. 52 ), Собранието на Здружението Центар за
младински активизам ЦМА-КРИК на својата седница одржана на 11.11.2012 година го донесе
следниов

С Т А Т У Т
на Центар за младински активизам ЦМА – КРИК-Скопје

1.ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Центар за младински активизам ЦМА – Скопје (во понатамошниот текст: Здружение)
продолжува да работи на неопределено време и може да престане со работа само под услови
и на начини утврдени со овој Статут.
Член 2
Здружението е правно лице со права, обврски и одговорности утврдени со Уставот на
Република Македонија, Законот за здруженија и фондации и овој Статут.
2. ИМЕ, ЛОГО И СЕДИШТЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО
Член 3
Здружението работи под името: Центар за младински активизам ЦМА. Скратениот назив на
здружението е ЦМА.
Член 4
(1) Здружението има заштитен знак.
(2) Знакот е во црно бела боја, има форма на квадрат (со заоблени агли) на кој со кирилични
букви е испишано името на организацијата, а веднаш под името стои мегафон.
Член 5
Седиштето на Здружението е во Скопје, на улица Венијамин Мачуковски 21-1/2.

3. ЦЕЛИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО
Член 6
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- Развивање на младинска работа, поттикнување на младинки активизам и волонтеризам.
- Развивање на комуникациски вештини, поттикнување на критичко размислување и активно
слушање, запознавање со ораторство и јавно говорење.
- Поголема вклученост на млади кои се исклучени од општеството преку учество во
работилници, настани и обуки.
- Поттикнување на свеста за еко – живеење и развивање на општествена одговорност и
активно граѓанство.

4. ДЕЈНОСТИ СО КОЈ ЌЕ СЕ ОСТВАРУВААТ ЦЕЛИТЕ
Член 7
(1) Целите Здружението ќе ги остварува согласно дејностите кои ги уредува Законот за
здруженија и фондации.
(2) Дејностите Здружението ќе ги спроведува преку организирање на работилници, обуки,
кампањи, семинари, трибини, фестивали и други активности кои се во согласност со
позитивното право на Република Македонија.

5. НАЧИН НА ОДЛУЧУВАЊЕ ЗА ЗАЧЛЕНУВАЊЕ, ИСКЛУЧУВАЊЕ И ПРЕСТАНОК НА
ЧЛЕНУВАЊЕТО ВО ЗДРУЖЕНИЕТО
Член 8
(1) На Здружението може да му се приклучи секое правно и физичко лице.
(2) За условите и начините за приклучување, односно исклучување на член од Здружението
одлучува Управниот одбор.
Член 9
(1) Постојат две категории на членување, односно полноправно и придружно.
(2) Полноправниот член има право на еден глас за време на Годишното Собрание, има право
да биде биран во органите на Здружението, да учествува во работата на Здружението.
Полноправниот член редовно плаќа членарина.
(3) Придружниот член може да присуствува на Годишното Собрание при што нема право на
глас. Придружни членови се симпатизери на организацијата или гости. Придружниот член не
плаќа членарина.
Член 10
2/3 од полноправните членови може да побараат престанок на функцијата на било кој член.
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Член 11
(1)Член на здружението може да биде исклучен ако за тоа одлучат 2/3 од вкупниот број на
Управниот одбор.
6. ПРАВА, ОБВРСКИ И ОДГОВОРНОСТИ НА ЧЛЕНОВИТЕ
Член 12
(1) Членовите на Здружението ги прифаќаат ризиците од заедничкото работење и сите имаат
подеднакви права.
(2) Обврските и одговорностите на членовите се поделени во овој Статут.
7. УПРАВУВАЊЕ СО ЗДРУЖЕНИЕТО
Член 13
(1) Со Здружението управуваат членовите непосредно, или преку избраните претставници во
органите на Здружението.
(2) Здружението води регистар на членовите.
(3) Податоците од ставот (2) на овој член се ажурираат најмалку еднаш годишно.
(4) Здружението ја гарантира анонимноста на личните податоци на членовите кои тоа го
побарале.
Член 14
Мандатот на секој член кој има функција и учествува во работата на Здружението има
времетраење од две (2) години, со право на реизбор.
8. ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТИ НА СОБРАНИЕТО
Член 15
(1) Собранието на Здружението е негов највисок орган, кое го води претседателот на
Собранието, а во неговата работа учествуваат сите членови.
(2) Собранието:
- донесува Статут, програма и други акти,
- усвојува годишен извештај за работа и финансиски извештај и го објавува на огласната табла
на својата интернет страница,
- доставува финансиски извештај до надлежниот орган на државната управа, односно до
органот на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје во случаите кога користи
средства од Буџетот на Република Македонија, односно буџетите на единиците на локалната
самоуправа,
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- одлучува за промена на целите на Здружението,
- одлучува за внатрешната организација и организационите форми на органите на
Здружението,
- избира и разрешува членови на органите,
- одлучува за статусните измени на Здружението,
- одлучува за престанок на Здружението со двотретинско мнозинство гласови од сите членови
на Здружението и
- врши други работи во согласност со Статутот и актите на Здружението.
Член 16
(1) Собранието го води Претседателот, кој закажува редовна седница еднаш годишно.
(2) 2/3 од членовите кои се присутни на седницата одлучуваат и разрешуваат прашања
поврзани со работата на Здружението.
Член 17
(1) 1/3 од членовите на Здружението можат да побараат вонредна седница, со предходно
писмено барање доставено до претседателот на Собранието.
(2) Вонредната седница на Собранието се одржува најдоцна во рок од 30 дена од денот на
поднесувањето на барањето за одржување.
Член 18
Сите кои се присутни на некоја од седниците на Собранието имаат подеднакво право на глас
(еден човек – еден глас).
9. ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР
Член 19
(1) Управниот одбор го избира Собранието како највисок орган.
(2) Управниот одбор го сочинуваат пет члена.
(3) Член на Управниот одбор може да биде лице кое е деловно способно и е активен,
полноправен член на Здружението најмалку две години.
(4) Управниот одбор се состанува најмалку еднаш на три месеци.
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Член 20
Управниот одбор:
- го следи спроведувањето на Статутот, Стратегијата и Програмата на Здружението,
- се грижи за работењето и имотот на организацијата,
- мониторира и прегледува имплементација на одобрените годишни средтства и ако е
возможно прави нивна измена,
- ја разгледува завршната сметка и ревизорскиот извештај и ги поднесува за усвојување пред
Собранието,
- собира и алоцира нови средства,
- поднесува нови проекти
- развива политика која ја претставува пред Собранието,
- рапортира пред Собранието за имплементација на одобрените одлуки,
- суспензира и исклучува членови согласно Член 11,
- поднесува годишни извештаи за својата работа пред Собранието и
- врши други работи во согласност со Статутот и актите на Здружението.
10. ЗАСТАПУВАЊЕ ПО ЗАКОН
Член 21
(1) На Основачкото Собрание Мила Карадафова беше избрана за застапник по закон на
Здружението, согласно Законот за здруженија и фондации.
(2) Таа е деловно способна, државјанин на Република Македонија, со постојано живеалиште
на територијата на Република Макдонија, член, а воедно и една од основачите на
Здружението.
10. НАЧИН НА СТЕКНУВАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СО СРЕДСТВАТА
Член 22
Ова Здружение е непартиско и непрофитабилно, а секој член во текот на функционирањето на
Здружението вложува парични и непарични средства, права и труд за остварување на целите
на Здружението.
Член 23
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(1) Сите парични и непарични средства кои се стекнале во текот на работата остануваат за
намена и исклучиво за потребите на Здружението, а право на располагање со средствата има
секој член подеднакво (во зависност од активностите на Здружението).
(2) Забрането е злоупотребување на заедничките средства на Здружението за остварување на
лични интереси.
Член 24
Членовите се должни да го почитуваат начелото “affectio societatis” (намера за здружување).
11. НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ ЈАВНОСТ И ОТЧЕТНОСТ ВО РАБОТАТА
Член 25
(1) Здружението ги искористува сите печатени и електронски медиуми за остварување на
својата јавност и преку истите дава отчет за својата работа.
(2) Секој граѓанин може да ја прати работата на Здружението преку податоците кои се
објавуваат на огласната табла на официјалната интернет страница.
12. ПОСТАПУВАЊЕ СО СРЕДСТВАТА И/ИЛИ ИМОТОТ ВО СЛУЧАЈ НА ПРЕСТАНОК НА
ЗДРУЖЕНИЕТО
Член 26
(1) Здружението е формирано на неопределено време, а за престанок на истото одлучуваат
2/3 од членовите на Управниот Одбор, со гласање на вонредна седница.
(2) По престанок на работата на Здружението, имотот и другите права и приходи што
остануваат по намирувањето на обврските, преминуваат во сопственост на друго здружение со
иста или слична активност.

Овој Статут стапува на сила со денот на донесувањето.

Скопје
11.11.2012

Претседател на собрание
Рафаил Додевски
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