Врз основа на член 18 а в.в. со член 104 од Законот за здруженија
и фондации (Сл. Весник на РМ бр. 52/10 од 16.04.2010 година,
Собранието на Здружението на Новинари за ЧОВЕКОВИ ПРАВА- Скопје
на седницата одржана на ден 18.03.2011 година го дондесе слеедниот:

СТАТУТ
на Здружението на Новинари за ЧОВЕКОВИ ПРАВА - Скопје
ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Здружението на Новинари за ЧОВЕКОВИ ПРАВА - Скопје е
непрофитно и невладино, здружение формирано со слободно
здружување на граѓаните, односно доброволно учество на новинари кои
пишуваат за правата на жената, децата и заштитата на животната
средина, заради остварување на своите лични и заеднички цели и
интереси и вршење на дејности и активности усмерени кон афирмација
на правата на жената и децата независно од верата, националната и
друга припадност, изработка на проекти кои ги допираат овие области и
прашања што подразбира и поширока комуникација и асоцијација со
сродни домашни и меѓународните конвенции кои го бранат интересот и
правата на жената и децата со цел за хуманиторно делување во оваа
област, како и пишување и активно учество во проекти кои се однесуваат
на заштита на животната средина.
Член 2
Новинарите како граѓани на Република Македонија се здружуваат
во Здружението на Новинари за ЧОВЕКОВИ ПРАВА - Скопје, заради
остварување на поширок општествен интерес преку што се задоволуваат
потребите од информираност на јавноста за конкретни проблеми и
адекватно можно учество на здружението во решавање на истите.
Член 3
Здружението делува на територијата на Република Македонија и е
независно, самостојно, невладино, непартиско и непрофитно здружение
кое дејствува на територијата на Република Македонија.
Член 4
Работата на Здружението е јавна.
Јавноста во работењето се обезбедува со редовно известување
на членовите на Здружението за сите облици на работење, со увид во
спроведувањето на програмските задачи, со поднесување на извештаи
за работа на органите и телата на Здружението и за материјалното и
финансиското работење.
Јавноста во работењето се обезбедува и остварува со јавно
информирање, преку веб страната на Здружението на која се објавува
годишниот извештај за работењето, како и со доставување материјали,

низ средби и состаноци преку постојните органи и тела на Здружението,
со комуникација преку електронска пошта со членството и преку вебстраницата на Здружението.
За информирањето на членовите и пошироката јавност се користи
шечатот, радиото, телевизијата.
За информирање на членовите и на пошироката јавност
Здружението може да издава списанија.
Член 5
Здружението може да членува во меѓународни организации или на
друг начин да соработува со нив.
Здружението може да се поврзе или здружи во сојуз или друг
облик на поврзување или здружување, а со цел да ја унапреди својата
работа и активност за остварување на други цели.
Здружението може да основа свои ограноци (организациони
единици) под услови и начин утврдени со посебна одлука која ја
донесува Собранието на Здружението.
Член 6
Здружението на Новинари за ЧОВЕКОВИ ПРАВА - Скопје своите
цели, задачи и дејности ќе ги остварува во согласност со Законот за
здруженија на граѓани и фондации, во согласност со овој статут, како и
во согласност со другите акти на здружението.
Член 7
Програмата и дејствувањето на Здружението не можат да бидат
насочени кон:
-насилно уривање на уставниот поредок на Република Македонија;
-потикнување и повикување на воена агресија и разгорување на
национална, расна или верска омраза или нетрпеливост;
-преземање активности поврзани со тероризам или активности кои
се спротивни на Уставот или закон и се повредуваат слободите и
правата на други лица.
Член 8
Со Статутот на здружението се уредуваат:
-името и седиштето,
-целите на здружението,
-дејностите со кои се остваруваат целите,
-начинот на одлучување за зачленување, исклучување иу
престанок на членувањето во здружението,
-права, обврски и одговорности на членовите,
-видот на органите и нивниот состав, начинот на избор и
разрешување, траење на мандатот на членовите во органите и начинот
на одлучување,
-застапувањето по закон,
-внатрешни организациони форми,
-начинот на располагање и стекнување со средствата,
-начинот на донесување на финансиски и други извештаи,

-начинот на остварување на јавност и отчетност во работата,
-начинот на донесување, изменување и дополнување на статутот,
-начинот на одлучување за статусни промени и престанок на
здружението,
-начинот на донесување на планови и програми,
-постапување со средствата и имотот во случај на престанок на
здружението,
-знакот и амблемот на здружението,
-начинот на донесување на други акти,
-судир на интереси,
-начин на разрешување на спорни прашања и
-други прашања од значење за работата на здружението.
Член 9
За се што не е уредено со Статутот, ќе се применуваат одредбите
од Законот за здруженија на граѓани ( Сл. весник на РМ бр.52/10 од
16.04.2010 година), како и останатите позитивни законски прописи во
Р.Македонија, Уставот на Р. Македонија и меѓународните правила
ратификувани во Р.Македонија.
Член 10
Здружението на Новинари за ЧОВЕКОВИ ПРАВА - Скопје е
основано на неопределено време.
НАЗИВ, СЕДИШТЕ, ПЕЧАТ И ШТЕМБИЛ НА ЗДРУЖЕНИЕТО
Член 11
Називот на здружението: Здружение на Новинари за ЧОВЕКОВИ
ПРАВА - Скопје.
Седиштето на Здружението е во Скопје, на Бул. Партизански
одреди бр. 17/3 - мезанин.
Член 12
Здружението е правно лице и има свој печат и штембил.
Печатот е тркалезен и го содржи името на здружението: Здружение на
Новинари за ЧОВЕКОВИ ПРАВА - Скопје, кое е впишано на македонски
јазик со кирилско писмо.
Штембилот на Здружението е правоаголен и на него е испишан следниот
текст:
Здружение на Новинари за ЧОВЕКОВИ ПРАВА - Скопје
Број____________
_______/________ година
Скопје
СВОЈСТВО НА ЗДРУЖЕНИЕТО
Член 13
Здружението на Новинари за ЧОВЕКОВИ ПРАВА - Скопје е правно
лице.

Здружението одговара за своите обврски со целиот свој имот и
средства.
Членовите на органите на Здружението одговараат лично и
неограничено за нивните обврски кон Здружението, за злоупотреба на
средствата на Здружението, за постигнување цели што за нив како
поединци се забранети или за злоупотреба на Здружението како правно
лице за да им нанесат штета на своите доверители.
Член 14
Членовите на органите на Здружението и нивните застапници по
закон се одговорни солидарно за штетата на Здружението предизвикана
од нивната работа, ако таа е предизвикана со грубо невнимание или со
намера да се предизвика штета, освен во случаите кога во
одлучувањето го издвоиле своето мислење на записник или ако не
учествувале во одлучувањето.
Барањето за надомест на штета го поднесува Собранието.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕКУ КОИ ЌЕ СЕ ОСТВАРУВААТ ЦЕЛИТЕ И
ЗАДАЧИТЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО

-

-

-

Член 15
Здружението на Новинари за ЧОВЕКОВИ ПРАВА - Скопје е
основано заради остварување на поширок заеднички интерес, а како
посебни цели и задачи се:
Афирмација на правата на жените и на децата независно од верата,
националната и друга припадност, нивно образование и дообразование;
Активно да учествува во подготовка за законски прописи и меѓународни
конвенции со цел да го брани интересот на жената и децата, со што ќе
се придонесе за поголема афирмација и учество на жената во јавниот
живот, како и за правата на децата (обавезно средно образование,
здрава животна средина, почитување на човековите права, здравствена
едукација итн);
Покрај меѓусебното дружење на неговите членови, низ низа конкретни
превземање да влијае врз јавното мислење на домашна и меѓународна
територијам на пример за зцврстување на економски, културни, научни,с
портски, технолошки, образовни и други контакти низ целата територија
на Република Македонија, надвор од неа, како и со сите граѓани кои би
овозможиле хуманоста да не биде само збор, туку и дело;
Да работи на проекти кои ќе влијаат на поврзување на жените од повеќе
земји;
Да работи на проекти кои се однесуваат на меѓусебна соработка на
децата од цел свет;
Формирање на дом за бездомници;
Издавање на информатор;
Медиумска презентација на проектите (документарни емисиим постери,
видео-слајдови, брошури, филмска продукција итн);
Преведување на странска литература која с еоднесува на правата на
жената и на децата;
Асоцирање со други сродни, меѓународни невладини организации;

-

Водње камапања против сексуалната злоупотреба на жената и на
децата;
СОС телефон;
Претставување на состојбите од областа на правата на жената и на
децата на меѓународни средби и конференции;
Пишување и информирање за заштитата на животната средина формирање на новинска – еколошка агенција;
Промоција на еко-туризам;
Центар за обуки
Член 16
Целите и задачите Здружението на Новинари за ЧОВЕКОВИ
ПРАВА - Скопје наведени во член 15 од овој статут ќе ги остварува преку
семинари и конференции, јавни дебати, тркалезни маси, академски
активности, обуки и промоции.
ЧЛЕНУВАЊЕ, ПРАВА И ОБВРСКИ ВО ЗДРУЖЕНИЕТО

Член 17
Членувањето во Здружението е доброволно.
Основачите се членови во Здружението со еднакви права, обврски
и одговорности како и другите членови.
Физичко лице може да биде член на здружението независно од
неговата возраст во согласност со овој Статут.
Малолетно лице со наполнети 14 години може да се зачлени во
Здружението со давање на потпишана изјава за согласност на неговиот
законски застапник.
Лице со ограничена деловна способност или лица на кои им е
одземена деловната способност можат да бидат членови на
Здружението со давање на потпишана изјава за согласност на неговиот
законски застапник.
Член 18
Здружението води регистар на членови и евиденција на членовите
на органите.
Податоците за регистарот на членовите Здружението ги ажурира
најмалку еднаш на 2 (две) години.
Здружението ја гарантира анонимноста на личните податоци на
членовите, кои тоа го побарале.
Личните податоци се заштитени во согласност со прописите за
заштита на личните податоци и класифицирани податоци.
Член 19
Членството се воспоставува со доброволно потпишана писмена
изјава-пристапница и со издавање членска легитимација.
Со писмената изјава се доставува потврда за професионалниот
ангажман, лична биографија (CV) и две фотографии.
Одлука за приемот во членство со мнозинство гласови носи
Собранието на Здружението на писмен предлог на Извршниот одбор.

Одлуката на Собранието е конечна без можност за жалба.
Член 20
Права на редовните членови на Здружението се:

Да избира и да биде избран во органите и телата на
Здружението;

Да учествува во донесување на одлуките на Собранието на
Здружението;

Да биде информиран за работата на Здружението;

Да изнесува мислења и ставови за работата на органите и
телата на Здружението;

Да поседува членска легитимација на Здружението;

Да ги користи бенефициите и стручната помош што ги
овозможува Здружението;

Да биде правно заштитен со јавен протест или петиција
односно со соодветна форма на заштита.
Член 21
Членовите на Здружението се должни да ги почитува обврските
што произлегуваат од членството во Здружението.
Обврски на членовите на Здружението се:

Совесно да ја извршува својата професионална должност,
почитувајќи го Статутот на Здружението и одлуките на неговите тела и
органи;

Активно да учествува во работата како и во остварувањето
на целите, задачите и одлуките на Здружението;

Активно да учествува на состаноците, манифестациите и
акциите кој Здружението ги организира или зема учество;

Редовно да ја плаќа членарината;

Да одржува врски со соодветни асоцијации со земјата и
странство;

Да придонесува за развојот и популарноста на
Здружението;

Да земе конкретно учество во спроведување на Програмата
на активностите на Здружението;
Член 22
Членството во Здружението престанува:

Со доброволно излегување од Здружението и враќање на
членската легитимација;

Заради неплаќање членарина повеќе од една година;

Со исклучување поради неизвршување на обврските
предвидени со членство во Здружението;

Со престанок на Здружението
Член 23
За своите постапки членот е одговорен пред Собранието на
Здружението како негов највисок орган.

Член 24
Непочитување на обврските од член 21 од овој Статут се смета за
тежок прекршок на нормите на професионалното однесување и
повлекува исклучување од членството на Здружението.
Член 25
За повторно стекнување на членството кое престанало заради
неплаќање на чланарината, потребно е се достави молба до Извршниот
одбор на Здружението и доколку му биде прифатена, ќе треба да се
подмират претходно заостанатите чланарини, а за сите други случаи
одлука донесува Собранието на Здружението.
Од оправдани причини членот може да биде ослободен од
плаќање членарина, за што решава во постапка Извршниот одбор.
Одлука за престанување на членството во Здружението со
мнозинство гласови донесува Собранието.
ОРГАНИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО
Член 26
Органи на Здружението се:

Собрание;

Извршен одбор;

Претседател;

Секретар
Член 27
Права и должности на избраните членови на Органите на
Здружението се:

Да ги спроведуваат одредбите од овој Статут;

Да придонесуваат за развојот на Здружението;

Да предлагаат и решаваат прашања од заеднички интерес;

Да работат на спроведување на заедничките и други
активности што произлегуваат од Статутот;
СОБРАНИЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО
Член 28
Собранието е највисок орган на управување со Здружението.
Собранието го сочинуваат сите членови на Здружението.
Работата на Собранието е јавна.
Одлуките се носат со јавно гласање доколку Собранието не
одлучи поинаку.
Секој член на Собранието има право на еден глас.
Член 29
Собранието работи на седници.
Седницата на Собранието ја свикува
Собранието.

Претседателот

на

Претседателот на Собранието е истовремено и Претседател на
Здружението.
Седница на Собранието се свикува и по предлог на Извршниот
одбор на Здружението или на 2/3 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 свикува Извршниот
одбор или иницијаторите.
Начинот на свикување на седниците на Собранието на
Здружението се определува со Деловникот за работа на Собранието
Собранието полноважно одлучува ако се присутни повеќе од една
половина од вкупниот број на членови;
Собранието по правило на одлуките ги донесува со мнозинство
гласови од вкупните членови.
Одлуката за престанок на Здружението се донесува со 2/3
мнозинство од целокупното членство на Здружението.
Собранието одржува седница најмалку еднаш годишно.
Вонредна седница на собранието може да се одржи по писмено
барање на 1/3 од членовите на здружението.
Вонредна седница на собранието ќе се одржи најдоцна во рок од
30 дена од денот на поднесувањето на барањето за одржување.
Член 30
Надлежности на Собранието се:

Донесува Статут и врши негови измени и дополнувања;

Донесува акти, одлуки, заклучоци и препораки за решавање
на прашања од работата на Здружението;

Донесува Програма за работа за период од 4 години;

Донесува Деловник за работа;

Усвојува годишен извештај за работа и финансиски
извештај и го објавува на својата веб страница;

Доставува финансиски извештај до надлежниот орган на
државната управа, односно до органот на општините, Општините во
Градот Скопје и Градот Скопје во случај кога Здружението користи
средства од буџетот на Република Македонија, односно од буџетите на
единиците на локалната самоуправа;

Одлучува за промена на целта на Здружението;

Одлучува за внатрешната организација и организационите
форми на органите на Здружението;

Избира и разрешува Претседател на Здружението;

Одлучува за статусни измени на Здружението;

Донесува Правилници за работа на органите на
Здружението;

Донесува Финансиски план, одлука за располагање со
средствата и нивно отуѓување и врши Ревизија за финансиското
работење на Здружението;

Го разгледува и усвојува извештајот на Извршниот одбор и
Претседателот;


Одлучува за членство во меѓународни организации, за
поврзување или здружување во сојуз, а со цел да ја унапреди својата
работа и активност за остварување на други цели;

Констатира прием на нови членови и престанок на
членувањето;

Одлучува по жалби;

Со двотретинско мнозинство од вкупното членство донесува
Одлука за престанок на работата на Здружението;

Врши други работи во согласност со Статутот и актите на
Здружението.
 ја следи материјално- финансиската состојба на Здружението
помеѓу две собранија;
 донесува одлуки, заклучоци, препораки за решавање на прашања
од интерес на Здружението;
 одлучува за основање и укинување на ограноци и други облици на
организирање на здружението;
ИЗВРШЕН ОДБОР
Член 31
Извшниот одбор на Здружението е извршен орган на Собраноието
во кој секој член има еднакви права, обврски и одговорности за
работењето и развојот на Здружението во согласност со Статутот.
Член 32
Извршниот одбор на Здружението брои 3 члена.
Мандатот на членовите на Извршниот одбор трае 4 години , со
можност за уште еден избор.
Извршниот одбор од своите редови избира Претседател со
мандат од 4 години , со можност за уште еден избор.
Член 33
Надлежности на Извршниот одбор се:

Ги спроведува статутарните и програмски задачи на
Здружението;

Донесува и реализира годишна програма за работа;

предлага измени и дополнување на Статутот;

донесува соодветни правилници , прифаќа спогодби и
склучува договори;

свикува седници на Собранието и припрема материјали;

изменува и разрешува Претседател и секретар на
здружението;

изменува и разрешува Претседател и секретар на
здружението;
донесува одлуки за формирање на постојни и повремени
комисии, и ја насочува нивната работа;
организира и активно учествува во организирањето на
разни акции и манифестации;

донесува одлуки за награди, пофалници и признанија;
одлучува за испраќање делегација од Здружението во
земјата и странство;
донесува одлуки за набавка и оттуѓување на основните
средства;
врши и други работи.
Член 34
Извршниот одбор за својата работа е одговорен пред Собранието
на Здружението.
Извршниот одбор се состанува и одржува седници по потреба.
Седницата на Извршниот одбор ја свикува Претседателот.
Предлог за свикување на Извршниот одбор може да поднесе една
третина од членовите на Собранието.
Со седницата раководи и претседава Претседателот, а во негово
отсуство член кој ќе го избере Извршниот одбор.
Извршниот одбор одлуките ги донесува со мнозинство на гласови
од вкупниот број на членови.
Начинот на свикување на седницата и други прашања од
работењето на Извршниот одбор се уредуваат со Деловникот за работа.
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ЗДРУЖЕНИЕТО
Член 35
Здружението го застапува и претставува Претседателот.
Претседателот на здружението е законски застапник на
здружението.
Претседателот се избира за период од 4 години со право на
повторен избор.
Претседателот на Здружението е претстадател на Собранието и
претседател на Извршниот одбор.
Член 54
За својата работа Претседателотот одговара пред Собранието на
Здружението.
Член 55
Надлежности на Претседателот на Здружението:

Го претставува и го застапува Здружението;

Ги свикува и претседава со седниците на Извршниот одбор;

Ги спроведува одлуките, ставовите, заклучоците и
препораките на Собранието на Здружението и на Извршниот одбор;

Ги потпишува актите што ги донесува Собранието,
Извршниот одбор и другите акти што ги склучува Здружението;

Потписник е на сметките на Здружението;


Врши и други работи што ќе му ги додели Собранието и
Извршниот одбор, во согласност со Статутот и другите општи акти и
превземени обврски на Здружението.
СТРУЧНА СЛУЖБА НА ЗДРЖЕНИЕТО
Член 35
За извршување на административно-стручни, помошни и на нив
слични работи од заеднички интерес за остварување на задачите и
целите на Здружението се именува секретар на Здружението.
Член 36
Правата и обврските и одговорностите за работа на вработените
во Стручната служба ги утврдува секретарот на Здржението согласност
со законските норми и Статутот.
Член 37
Средствата за работа на стручната служба се определуваат со
Финансиски план за секоја година и тоа: средства за плати, средства за
заедничка потрошувачка, средства за материјални трошоци, средства за
посебна намена за нормално изврчување на функцијата.
Член 38
Извршниот одбор го именува и разречува секретарот согласно
условите кои се утврдени со посебна одлука.
Секретарот за извршување на својата работа одговорен е пред
Извршниот одбор.
Член 39
Права, обврски и надлежности на секретарот се:
- секретарот ги извршува сите права и обврски кои произлегуваат од
Законот за работни односи;
- еден е од потписниците на сметката на Здружението;
- одговорен е за извршувањето на Финансискиот план и Програмата за
работа
- се грижи за благовремено извршување на одлуките и заклучоците
донесени од Собранието и Извршниот одбор;
- во правниот промет презема мерки и дејствија во име и за сметка на
Здружението;
- се грижи за правилната примена на законските прописи од областа на
дејностите што ги врши Здружението;
ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО
Член 40
Здружението средствата за финансирање ги стекнува од:
чланарина, основачки влогови, доброволни прилози, донации, подароци
(во пари, добра, имотни права), завештанија, легати, дејности со кој се
стекнува добивка, кирии и закупнини, како и од приходи од инвестиции,

дивиденди, камати, заеми, средства од буџетот на РМ, буџетите на
Општините, Општините во Градот Скопје и Градот Скопје и други
приходи во согласност со Закон.
Член 41
Финансиските средства на Здружението се употребуваат за
остварување за целите на Здружението определени со Статутот и
Програмата за работа.
Членовите на органите на Здружението и нивните застапници по
закон се должни да управуваат и работат со внимание и во согласност со
начелата на добро управување, во интерес на Здружението, а над
личнните интереси, односно во интерес на остварување на целите, во
согласност со Закон и Статутот.
Средствата на Здружението не може да се исплаќаат на
членовите, основачите, членовите на органите, застапниците,
вработените или со нив поврзани лица, освен во случај кога член на
Здружението е корисник на услугите на Здружението, во согласност со
целите определени со Статутот и Програмата на Здружението.
Работата во органите на Здружението е доброволно, а членовите
на Здружението може да примаат надоместок за патни и дневни
трошоци како и за вршење на работи во органите во Здружението во
согласност со Закон.
Вработените имаат право на плата и надоместоци, кои ќе бидат
исплаќани во согласност со Закон, Колективен договор, и Правилник за
исплата на плати и надоместоци на вработените.
Член 42
За прифаќање на донациите решава Извршниот одбор на
Здружението.
Користењето и располагањето со средствата на Здружението се
врши на начин утврден со овој Статут, Правилник и според останатите
законски норми.
Член 43
Здружението донесува годишен финансиски план за приходите и
расходите на Здружението.
Финансискиот план ги содржи приходите кои се стекнуваат по член
40 од Статутот, како и расходите за планираните активности, за
заедничка потрошувачка на вработените, материјални трошоци за
работата на Здружението и други расходи сврзани со работата.
ПРЕСТАНОК НА РАБОТА НА ЗДРУЖЕНИЕТО
Член 44
Здружението ќе престане да постои, ако е:
Донесена одлука за престанок на постоење во согласност со
Статутот;

Поминато е двојно повеќе време од времето предвидено за
одржување на седница на највисокиот орган, утврден со статутот, а таа
не е одржана;
Во две последователни години не е поднесена завршна
пресметка во согласност со закон;
Статусна измена која предвидува престанок на постоењето
на Здружението;
Со одлука на надлежен суд;
Стечај;
Спроведена ликвидација согласно одредбите од член 68-71
од Законот за друженија и фондации и
Ако бројот на членовите се намали под бројот определен за
основање на Здружението.
Член 45
По законскиот престанок на работа на Здру`ението, имотот и
средствата што остануваат по намирувањето на обврските, преминуваат
во сопственост на легитимен правен наследник, кој дополнително ќе
биде определен.
Во спротивност, имотот и средствата се пренесуваат на Општина
Центар или Градот Скопје.
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 46
Статутот на Здружението го усвојува Собранието со двотретинско
мнозиство од вкупниот број на членови на Здружението, а го потпишува
Претседателот на Здружението.
Сите прашања значајни за организацијата, дејствувањето и
работата на Здружението кои не се регулирани со Статутот, се
регулираат со посебни одлуки и Правилници.
Измени и дополнувања на овој Статут се вршат по иста постапка
како и за негово донесување.
Член 47
Толкување на одредби од овој Статут дава Собранието на
Здружението, а во периодот помеѓу две собранија ова право го има
Извршниот одбор на Здружението.
Член 48
Овој Статут влегува во сила со денот на донесувањето, со што
престанува да важи Статутот на Здружението од 01.03.1999 година.
Скопје, 18.03.2011 година
Претседател:
Доковска Наташа

