Врз основа на член 18, 23 и 104 од Законот за здруженија и фондации (,,Сл.весник на
РМ” бр.52 од 16.04.2010 година) и член 27 од Статутот на Здружението “Регионален
центар за одржлив развој” Кратово, Собранието на здружението на седницата одржана
на 26.09.2018 година донесе:
С Т А Т У Т
НА ЗДРУЖЕНИЕТО
„Регионален центар за одржлив развој”
-Пречистен текст1.Општи одредби
Член 1
Здружението „Регионален центар за одржлив развој” од Кратово е
доброволно, непрофитно, невладино, непартиско здружение, формирано со слободно
здружување на граѓаните заради остварување, заштита и усогласување на своите
интереси и уверувања за унапредување на граѓанското општество и локалните
заедници, како и заради вршење на дејности и активности за одржлив развој и социоекономско зајакнување на Осоговскиот регион, а во согласност со Уставот и Законот.
Член 2
Членовите се здружуваат во Здружението, заради остварување на поширок
општествен интерес, преку што се задоволуваат потребите од стручна и друга помош
посебно во делот на Локален економски развој, регионалната кохезија, развојот на
алтернативен туризам и привлекување на странски инвестиции во согласност со
Уставот и Законот.
Член 3
Здружението „Регионален центар за одржлив развој” од Кратово, дејствува
на територијата на РМ, а се организира за подрачјето на општините Крива Паланка,
Ранковце, Кратово и Пробиштип. Здружението во своето дејствување може да се
проширува на национално и интернационално ниво во Југоисточна Европа и може да
соработува со организации, здруженија, фондации и институции во земјата и странство
согласно Уставот и Законот на РМ и овој Статут.
Член 4
Здружението своите цели, задачи и дејности ќе ги остварува независно во
согласност со Законите, Уставот на Република Македонија и со овој Статут кои ги
регулираат социо-економскиот раст и развој на локалната заедница, преку
привлекување на странски инвестиции и интегрирање на Осоговскиот регион во
национални и интернационални рамки.

Член 5
Називот на Здружението е „Регионален центар за одржлив развој” Кратово.
Името на англиски јазик е Regional Center for Sustainable Development.
Скратениот назив на Здружението е „РЦОР“ Кратово.
Член 6
Седиштето на здружението е во Кратово на Ул. ,,Гоце Делчев” бр.24 1360
Кратово, а свои деловни единици може да има и во друга општина на подрачјето на
кое се организира.
Член 7
Здружението „Регионален центар за одржлив развој” од Кратово има својство
на правно лице со права обврски и одговорности кои произлегуваат од овој Статут и
законските прописи.
Здружението од Кратово има свој печат и штембил.
Печатот е тркалезен и го содржи името на здружението: Здружение
„Регионален центар за одржлив развој” од Кратово, а на средината стои логото на
Здружението.
Штембилот на Здружението е правоаголен со следниот текст: Здружение
„Регионален центар за одржлив развој” од број_______, _________ дата, Кратово.
Член 8
Здружението го претставува и застапува Претседателот на Собранието, а во
негово отсуство Подпретседателот на Здружението.
Здружението е самостојно и независно во определеувањето, организирањето и
остварувањето на целите, задачите и активностите согласно со овој Статут и законите
на РМ.
2.Цели и задачи на Здружението
Член 9
Основни цели и задачи на Здружението се:
-Развој и унапредување нa граѓанското општество и локалните заедници за
постигнување на видливи општествени промени. Овие цели ќе се остваруваат преку
овозможување на учество на јавноста, застапување, зајакнување на капацитетите,
промоција на улогата на невладините организации, како и стимулирање на соработката
меѓу сите релевантни чинители и мобилизирање на локалните ресурси.
-Користење на средства од домашни и странски извори за интегрирање на
Осоговскиот регион во национални и интернационални рамки.
-Зголемување на соработката со партнери од пограничниот регион на
Р.Бугарија и заеднички настап и изнаоѓање на средства од Европските фондови и
други извори за локален економски развој.

-Ефективен и брз развој на Осоговскиот регион, во атрактивен еко-туристички
центар, како и негова понуда на домашниот и странскиот туристички пазар.
-Привлекување на странски капитал и инвестиции, подобрување на социоекономската состојба на населението од овој регион, намалување на невработеноста и
одржливо искористување на природните реткости и убавини на овој регион, a во
согласност со Уставот и Законот.
-Организирње, координирање, навремено информирање и активна соработка со
сите здруженија, фондации и други институции во земјата и странство.
Член 10
Здружението работи врз основа на план и програма за работа.
Член 11
Своите цели и задачи здружението ги остварува преку следниве активности:
-организирање на конкретни програмски активности,
-спроведување на заеднички проекти на членовите,
-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,
-донесување на Кодекс на Здружението,
-врши и други работи предвидени со овој Статут.
3. Непрофитност
Член 12
Здружението не може да стекнува добивка. Ако во текот на работењето се
оствари добивка, таа мора да биде употребена за остварување на целите утврдени со
Статутот. Оставарената добивка не може да се распределува помеѓу членовите на
здружението, основачите, членовите на органите и телата, директорот, вработените
или кое било друго лице повразно со нив.
4. Членување
Член 13
Членувањето во здружението е доброволно.
Основачите се членови на здружението со еднакви права и одоговорности, како
и другите членови на здружението.
Физичко лице може да биде член на здружението, независно од неговата
возраст во согласност со статутот
Член на Здружението „Регионален центар за одржлив развој” може да биде
секој граѓанин, државјанин на Република Македонија кој доброволно ќе пристапи кон
Здружението со давање на писмена изјава.
Основачи како и членови на здружението можат да бидат и странци.

Малолетно лице со навршени 14 години се зачленува во здружението со давање
потпишана изјава за согласност од неговиот законски застапник.
Лицата со ограничена деловна способност или на лицата на кои им е одземена
деловната способност можат да бидат членови на здружението со давање на
потпишана изјава за согласност на неговиот законски застапник за зачленување во
организацијата а во согласност со закон.
Член 14
Членот има право да бира и да биде биран во органите на Здружението, да
учествува во работата на Здружението, да придонесува во развојот, промовирање и
популарноста на Здружението, доброволно да се откаже од членувањето, да ги
изнесува своите ставови по поставени прашања.
Член 15
Членовите на Здружението се должни:
- Да го почитуваат Статутот,
- Да присуствуваат на состаноците, да доставуваат податоци и извештаи за
работата на Здружението во остварувњето на целите на Здружението
- Да земаат активно учество во спроведувањето на Програмата на активностите
на Здружението,
- Да ги извршуваат активностите предвидени со програмата за работа.
Член 16
Членството во Здружението може да престане:
- По барање на членот на Здружението,
- Ако не го почитува Статутот и обврските кои произлегуваат од него,
- Ако дејствува против целите на Здружението,
- Ако не ја плаќа редовно чланарината,
Одлука за престанок на членството во Здружението донесува Извршниот Одбор
на Здружението.
5. Регистар на членови
Член 17
Зачленувањето на Здружението се врши со пристапница односно со издавање
на членска книшка, која при исклучување или престанок на членувањето во
Здружението, задолжително се враќа со потпишување на лична писмена изјава.
Здружението „Регионален центар за одржлив развој” Кратово за своите членови
води регистар на членство кој се ажурира еднаш на две години.
Здружението ја гарантира анонимноста на личните податоци на членовите кои
тоа го побарале.

6.Јавноста во работата
Член 18
Работата на Здружението „Регионален центар за одржлив развој” Кратово е
јавна.
Јавноста во работењето се обезбедува со транспарентно објавување на Статутот
и другите акти на организацијата, редовно известување (на членовите, други
здруженија или пошироката јавност) за работењето и активностите на Здружението, 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, офцијалниот веб сајт, преку електронска пошта како и таблата
за јавно огласување која стои на видно место во просториите на самото здружение.
7.Финансирање на здружението
Член 19

-

Здружението остварува средства од:
Членарина,
Донации, доброволни прилози, подароци
Буџет на РМ и локалните самоуправи,
Завештанија, легати, дејности со кои се стекнува добивка, кирија и закупнина ,
Дивиденди, камати и заеми,
Провизии од органи, организации,
Заедници и од други установи,
Од трговски друштва и други правни лица;
Од други услуги (имотни права и сл.),
Од други извори предвидени со Законот и Статутот
Член 20

Користење и располагањето со средствата на Здружението добиени по основите
од претходниот член се врши на начин утврден со овој Статут и останатите законски
норми, утврдени со финансискиот план и врз основа на валидни документи.
Член 21
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 отстранување на
незаконитостите.
Член 22
Здружението „Регионален центар за одржлив развој” Кратово донесува годишен
финансиски план за приходите и расходите на Здружението.

Финансискиот план ги содржи приходите кои се стекнуваат по член 19 од
Статутот, како и расходите за општествената активност, плати на вработените,
материјали, трошоци за работа на Здружението и други расходи сврзани со работата на
Здружението.
8.Органи на Здружението
Член 23
Органи на Здружението „Регионален центар за одржлив развој” Кратово се:
1. Собрание и
2. Извршен одбор.
Член 24
Собранието е највисок орган на Здружението.
Собранието од своите редови избира застапник или претседател. Тој го
застапува и претставува Здружението, пред домашни и меѓународни правни и физички
лица.
Собранието на Здружението „Регионален центар за одржлив развој” Кратово го
сочинуваат сите членови на Здружението.
Собранието се состанува по потреба, а најмалку еднаш годишно.
Мандатот на членовите на собранието е 4 години со право на повторен избор.
Член 25
Седници на Собрание свикува Претседателот на Собранието по сопствена
иницијатива.
Седници на Собранието се свикува и по предлог на Извршниот одбор на
Здружението или на 1/3 од вкупниот број членови на Собранието, во рок од 30 дена од
денот на поднесувањето на писменото барање.
Ако претседателот на Собранието во рок од 14 дена од денот на дадениот
предлог не свика седница, седницата ја свикува Извршниот одбор или иницијаторите.
Седницата на Собранието за работа на Извршниот одбор може да се свика и по
предлог на надзорната комисија.
Начинот на свикување на седниците на Собранието на Здружението се
определува со Деловникот за работа на Собранието.
Член 26
На избирачкото собрание се избира:
- Работно претседателство од три члена,
- Записничар,
- Двајца оверувачи на записникот,
- Органи на управување на Здружението.
Член 27

Собранието полноважно одлучува ако се присутни повеќе од една половина од
вкупниот број членови.
Собранието по правило одлуките ги донесува со мнозинство гласови од
присутните членови.
Гласањето се врши јавно. Во определени случаи гласањето може да се изврши и
по електронски пат.
Собранието ги врши следните работи:
- Донесува Статут на Здружението „Регионален центар за одржлив развој”
Кратово и врши измени и дополнувања на истиот;
- Избира Претседател на Здружението;
- Донесува програма за работа на Здружението;
- Избира и разрешува членови на Извршниот одбор;
- Го разгледува и усвојува извештајот за работа на Извршниот одбор помеѓу две
собранија;
- Ја следи материјално финансиската состојба на Здружението помеѓу две
собранија;
- Расправа за постигнатите резултати од развојот на Здружението и дава насоки
за натамошен развој на Здружението;
- Донесува одлуки, заклучоци, препораки за решавање на прашања од интерес на
Здружението;
- Одлучува за промената на целта на здружението;
- Одлучува за престанок на здружението со двотретинско мнозинство на гласови
од сите членови на здружението;
- Врши и други работи кои произлегуваат од Статутот и законите,
- Усвојува завршна сметка на здружението.
Член 28
Извршниот Одбор на здружението „Регионален центар за одржлив развој”
Кратово е Извршен орган на Собранието.
Член 29
Извршниот Одбор на Здружението „Регионален центар за одржлив развој”
Кратово брои 7 (седум) члена.
Мандатот на членовите на Извршниот Одбор трае четири години.
Извршниот Одбор од своите редови избира Претседател, кој воедно е и
Подпретседател на Здруженеието.
Претседателот на Извршниот Одбор во случај на отсуство или спреченост на
Претседателот на Здружението го застапува Здружението и ги има истите права,
обврски како и Претседателот на здружението.
Член 30
Одлуките и гласањето на членовите на
случаи може да се извршат и по електронски пат.

Извршниот Одбор во определени

Член 31

-

Извршниот Одбор ги врши следниве работи:
Ги спроведува статутарните и програмските задачи на Здружението како и
одлуките и заклучоците на Собранието;
Предлага и реализира годишна програма за работа;
Предлага измени и дополнување на Статутот;
Донесува соодветни правилници, прифаќа спогодби и склучува договори;
Припрема материјали за седници на Собранието;
Донесува одлуки за формирање на постојани и повремени комисии и ја
насочува нивната работа;
Организира и активно учествува во организирањето на разни акции и
манифестации;
Доделува награди, пофалници и признанија;
Дава согласност за набавка и оттуѓување на основните средства;
Дава согласност на Правилникот за организација и работните задачи на
стручната служба на Здружението, и врши контрола на нејзиното работење;
Донесува одлуки по приговори и жалби;
Предлага финансиски план и изготвува завршна сметка на Здружението;
Решава за формирање на ограноци на Здружението,
Именува членови на стручната служба на Здружението,
Именува подпретседател на Здружението,
Врши и други работи кои произлегуваат од потребите на Статутот на
Здружението и од Законот.
Член 32

Извршниот Одбор за својата работа одговара пред Собранието на Здружението.
Извршниот Одбор се состанува и одржува седници по потреба.
Седницата на Извршниот Одбор ја свикува Претседателот на ИО.
Предлог за свикување на Извршниот Одбор може да поднесе една половина од
Извршниот одбор или една третина од членовите на Собранието.
Со седницата раководи и претседава Претседателот, а во негово отсуство член
кој ќе го избере Извршниот Одбор.
Начинот на свикување на седницата и работењето на Извршниот Одбор се
уредува со деловникот за работа.
Член 33
Заради извршување на статутарните и програмските задачи и Одлуки на
Собранието и Извршниот одбор, Извршниот одбор може да формира надзорна
комисија и други работни тела.
Надзорната комисија врши контрола над спроведувањето на одредбите од овој
Статут и контролира за наменското располагање со средствата и приходите на
Здружението „Регионален центар за одржлив развој” .
Своите наоди и одлуки надзорната комисија ги доставува до Собранието и
Извршниот Одбор на Здружението „Регионален центар за одржлив развој” Кратово.

Надзор на законитоста на примената на овој закон врши Министерството за
правда.

9.Стручни служба/сектори
Член 34
За извршување на административно стручни, помошни и на нив слични работи
од заеднички интерес, за остварување на задачите и целите на Здружението, може да
се формираат сектори.
Член 35
Со секторот/ите раководат локален/и координатор/и.
Бројот на сектори не е ограничен.
Со деловните единици раководи еден претставник од стручната служба.
Мандатот на членот од стручната служба не е ограничен.
Во работата на секторите можат да бидат вклучени неопределен број на
волонтери.
Член 36
Локалниот координатор/и може да биде во редовен работен однос со сите
права, должности и одговорности што произлегуваат од ЗРО, Статутот и актите на
Здружението.
Член 37
Локaлниот координатор/и може да биде лице со најмалку три години работно
искуство во странски и домашни невладини организации, високо образование,
познавање на странски јазик и работа со компјутери, и висок степен на познавање на
областа во која делува здружението, како изразени организациони и менаџерски
способности и квалитети.
Член 38
Локалниот координатор/и е одговорен за извршување на финансискиот план и
се грижи за извршување на одлуките и заклучоците на Извршниот Одбор и
Собранието на Здружението.
Локалниот координатор склучува договори, спогодби во име и за сметка на
Здружението.
Член 39
Локалниот координатор/и е одговорен и раководи и со другите ограноци кои
што ќе се формираат во рамките на Здружението и истите ги претставува во земјата и
странство.

Член 40
Средствата за работа на стручната служба и локалните координатори се
определуваат со финансискиот план секоја година, и тоа средства за плати,
материјални трошоци и други тековни средства за работа на Здружението.
10. Статусни измени
Член 41
Здружението има право на статусни измени кои подразбираат присоединување,
спојување и поделба на организацијата врз основа на одлуката донесена од
соодветниот орган, во согласност со законот за Здруженија и Фондации и статутот на
здружението.
11. Статус на организација од јавен интерес
Член 42
Организацијата може да се стекне со статус на организација од јавен интерес
ако врши дејности од јавен интерес, спроведува програми или проекти на централно
или локално ниво, самостојно или во соработка со органите на државната управа и
органите на општините, и ако користи средства за реализација на активности кои се
добиени со пренесување на надлежностите од овие органи, а во согласност со Законот
за здруженија и фондации.
12. Престанок на работа на здружението
Член 43

-

Здружението 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 Здруженија и Фондации;
Ако поминало двојно повеќе време од времето предвидено за одржување на
седница на највисокиот орган утврден со статутот, а таа не е одржана;
Ако во последните две години не е поднесена завршна сметка во согласност со
закон;
Статусна измена која предвидува престанок на постоењето;
Донесена одлука на надлежниот суд;
Стечај и
Спроведена ликвидација.
Ако настапат други причини утврдени со Законот за здруженија и Фондации.

Одлука за престанок на Здружението донесува Собранието со двотретинско
мнозинство.

Член 44
Во случај на престанок на работатата на Здружението, имотот и другите права и
приходи што остануваат по намирувањето на обврските, преминуваат во сопственост
на општината.
Член 45
Организацијата одговара за своите обврски со целокупниот свој имот и
средства.
Членовите на органите на организацијата одговараат лично и неограничено за
нивните обвски кон организацијата, за злоупотреба на средства од организацијата или
за злоупотреба на организацијата како правно лице кон поединци или нанесена штета
на доверители.
Членовите на органите на организацијата одговараат солидарно за штетата на
организацијата предизивикана од нивната работа, со грубо невнимание или со намера
де се предизвика штета.
13. Преодни и завршни одредби
Член 46
Толкување на одредбите на овој Статут дава Собранието на Здружението, а
помеѓу две Собранија, Извршниот одбор на Здружението.
Член 47
Со донесувањето на овој Статут, престанува да важи статутот бр.0101/08 од
26.12.2006 година.
Член 48
Измени и дополнување на овој Статут се вршат по иста постапка како и за
неговото донесување.
Член 49
Овој Статут влегува во сила од денот на неговото донесување.

26.09.2018 год.
Кратово

Претседател на Здружение,
„Регионален центар за одржлив развој”-Кратово
____________________________
Гоце Стгојановски

