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Врз основа на членовите 4,16 и 18 од Законот за здруженија и фондации
(службен весник на РМ бр. 52/2010) и член 17 од Статутот на Здружение за
промовирање на културните вредности во Пелагонија МАРКУКУЛЕ  на седницата
одржана на ден 17.08.2015 г. го донесе следниот:

С  Т  А  Т  У  Т

Здружение за промовирање на културните вредности во
Пелагонија МАРКУКУЛЕ Прилеп

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

член 1

Здружение за промовирање на културните вредности во Пелагонија
МАРКУКУЛЕ е невладино, непрофитно непартиско тело кое е формирано со
слободно здружување на граѓаните, заради остварување и усогласување на своите
интереси и вршење на дејности и активности со цел подобрување на условите за
живот на младите, за да прераснат во образовани, културни и достоинствени
личности кои ќе ги  почитуваат вредностите и нормите на општествениот поредок.

член 2

Со овој Статут основачите на Здружение за промовирање на културните
вредности во Пелагонија МАРКУКУЛЕ, во согласност со Актите за основање ги
уредуваат следните прашања: име и седиште на здружението; целите на
здружението; дејностите со кои се остваруваат целите; начинот на одлучување за
зачленување, исклучување и престанок на членувањето во здружението; правата,
обврските и одговорностите на членовите; видот на органите и нивниот состав,
начинот на избор и разрешување, траење на мандатот на членовите во органите и
начинот на одлучување; застапување по закон; начинот на стекнување и
располагање 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; постапувањето со средствата и/или имотот во случај на престанок на
здружението; и други прашања утврдени со закон; како и други прашања од значење
на работата на здружението.
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член 3

Одредбите од овој Статут не смеат да бидат во спротивност со одредбите на
актот за основање како и со Законот за здруженија и фондации.

2. ИМЕ И СЕДИШТЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО

член 4

Полниот назив на Здружението гласи Здружение за промовирање на
културните вредности во Пелагонија МАРКУКУЛЕ Прилеп

Скратен назив на Здружението гласи МАРКУКУЛЕ.

Називот може да се промени со одлука на основачите.

член 5

Седиштето на Здружение за промовирање на културните вредности во
Пелагонија МАРКУКУЛЕ е на ул. Ѓорѓи Сугаре бр.8 Прилеп.

член 6

Здружението има свој печат и штембил. Печатот е во тркалезна форма со
вообичаена големина во чија внатрешност е впишан називот на здружението.

Штембилот е во четвртаста форма со вообичаена големина со содржина во
горниот ред е називот на здружението, во средината е ознаката со бр._________ (и
црта), а во долниот ред 20___, а во најдолниот ред стои седиштето на здружението.

член 7

За промена на седиштето на Здружението одлучуваат основачите.

3. ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО И НАЧИНОТ НА НИВНОТО
ОСТВАРУВАЊЕ

член 8

Основна цел н а Здружението Здружение за промовирање на културните
вредности во Пелагонија МАРКУКУЛЕ е подобрување на условите за живот на
младите, за да прераснат во образовани, културни и достоинствени личности кои ќе
ги  почитуваат вредностите и нормите на општествениот поредок.
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Организационите цели согласно со Програмата за работа се:

- Подобрување на информираноста на граѓаните од Пелагонискиот регион

- Подигнување на свеста кај граѓаните за штетното влијание на пороците на 21. век 

- Промовирање на здрави животни стилови и спорт кај граѓаните

- Промовирање на уметноста кај граѓаните од Пелагонискиот регион

- Промовирање на забавни содржини и настани кај граѓаните

- Промовирање на образованието кај младите од Пелагонискиот регион

- Промовирање и поддршка на граѓанско учество

4. УСЛОВИ И НАЧИН НА ЗАЧЛЕНУВАЊЕ И ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Член 9

Услов за зачленување во Здружението е лицето да е државјанин на
Република Македонија, без разлика на возраста, полот, националната и верската
определба, граѓани кои добро ќе пристапат кон здружението на начин утврден со
овој статут. Да не е осудуван и против него да не се води кривична постапка за
следните кривични дела: против основите на уредувањето и безбедноста на
државата, против вооружените сили, против слободите и правата на човекот и
граѓанинот.

член 10

Начинот на зачленување е со потпишување на пристапна изјава во која ги
наведува своите генералии и податоците број на лична карта и ЕМБГ.

 Активно ќе учествува во работата на Здружението

 Да даде изјава дека го прифаќа и ќе се придржува кон одредбите на Статутот
и ќе ги спроведува актите на клубот донесени од страна на органите и телата
на Здружението.

член 11

Престанок на членството настапува:

 Со потпишување на истапница по сопствена волја.

 Со грубо кршење на дисциплината и моралот

 Со непочитување на одредбите од Статутот и другите акти на здружението и
неговите органи и тела.

 Со изречена мерка која повлекува престанок на членството во здружението
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Одлуката за престанок на членството во здружението ја донесува Собранието по
предлог на претседателот или членовите на извршниот одбор.

5. ПРАВА, ОБВРСКИ И ОДГОВОРНОСТИ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО

член 12

Членовите ги имаат следниве права и обврски:

 Да се придржуваат до одредбите од Статутот;

 Активно да учествуваат во работата и одлучувањето во здружението;

 Да бираат и да бидат бирани во органите и телата;

 Да покренуваат иницијативи, предлози, расправи по одделни прашања и да
учествуваат и одлучуваат по истите;

 Со личен пример да придонесуваат во работата на здружението;

6. ОРГАНИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО, НАЧИН НА ИЗБОР И НАДЛЕЖНОСТ

член 13

Органи на Здружение за промовирање на културните вредности во Пелагонија
МАРКУКУЛЕ се:

 Собрание на Здружението

 Извршен одбор на Здружението

 Претседател на Здружението

член 14

Собранието е највисок орган на управување во здружението.

Собранието го сочинуваат сите членови на здружението, освен кога тоа има
повеќе од 100 членови.

член 15

Кога бројот на членови ќе го надмине бројот наведен во претходниот член, врз
основа на Одлука на Собранието врши избор на представници во собранието.

Мандатот на членовите трае 4 (четири) години.
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Собранието се составува по потреба, а најмалку еднаш годишно.

                                                                член 15а

Претседавачот на Собранието го избира Собранието од редот на своите
членови.

Претседавачот се бира со просто мнозинство од вкупниот број членови на
Собранието.

Мандатот на Претседавачот е 2 (две) години, со право на реизбор.

Претседавачот ги има следниве права и обврски:

- Раководи со седниците на Собранието

- Ги потпишува одлуките и документите на Собранието на “Маркукуле“

член 16

Собранието работи на седници.

Седниците на собранието ги свикува Претседавачот на Собранието по
сопствена иницијатива.

Претседавачот на Собранието може да закаже седница по предлог на
Извршниот одбор или по барање на 1/3 од членовите на Собранието.

Седница на Собранието може да се свика и по барање на Надзорниот одбор
доколку таков одбор има формирано Собранието.

Подносителот на барањето за свикување на седница на Собранието,
поднесува Дневен ред и целокупниот материјал го доставува до Претседавачот на
Собранието.

Доколку Претседавачот не го прифати барањето за свикување на седница на
Собранието во рок од 15 дена, тогаш седницата ја свикува Извршниот одбор или
иницијаторите.

Кога барањето за свикување на седницата е оценето како основано Дневниот
ред со целокупниот материјал се доставува до членовите на Собранието најдоцна
10 (десет) дена пред денот на одржување на седницата.

Во исклучителни ситуации може да се свика вондредно собрание. Причините
за свикување на вондредно Собрание ги оценуваат Претседавачот на Собранието и
Извршниот одбор.
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член 17

Собранието полноважно одлучува ако се присутни повеќе од една половина
од вкупниот број на членови.

Собранието по правило Одлуките ги донесува со мнозинство на гласови од
присутните членови.

Во надлежност на Собранието е следново:

 Го донесува Статутот на здружението и врши негова измена и дополнување;

 Избира и разрешува членови на Извршниот одбор;

 Избира и разрешува Претседател на Здружението;

 Усвојува програма за работа на здружението за период од четири години
операционализирано во едногодишни програми.

 Го разгледува и усвојува извештајот за работа на Извршниот одбор помеѓу
две собранија;

 Ја следи материјално – финансиската состојба на здружението помеѓу две
собранија;

 Донесува финансиски план и ја усвојува завршната сметка на здружението;

 Усвојува годишен извештај за работа и финансиски извештај;

 Расправа за постигнатите резултати од развојот на здружението и дава насоки
за понатамошен развој на здружението;

 Одлучува за промена на целта 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;

 Донесува одлуки, заклучоци, препораки за решавање на прашањата од
интерес на здружението;

 Одлучува за престанок на здружението со двотретинско мнозинство гласови
од сите членови на здружението; и

 Врши други работи во согласност со Законот, Статутот и актите на
здружението.
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член 18

Извршниот одбор на Здружение за промовирање на културните вредности во
Пелагонија МАРКУКУЛЕ брои 3 (три) члена.

Извршниот одбор на здружението е извршен орган на Собранието во кој секој
член има еднакви права, обврски и одговорности за работењето и развој на
здружението согласно Статутот.

Мандатот на членовите на Извршниот одбор трае 4 (четири) години со
можност за повторен избор.

член 19

Во надлежност на Извршниот одбор е следното:

 Ги спроведува статутарните и програмските, задачи како и одлуките и
заклучоците на Собранието;

 Донесува и реализира годишна програма за работа;

 Предлага измени и дополнувања на Статутот;

 Донесува соодветни правилници, прифаќа спогодби и склучува договори.

 Свикува седници на Собранието и припрема материјали;

 Донесува одлука за формирање на постојани и привремени комисии и ја
насочува нивната работа;

 Донесува одлука за набавка и отуѓување на основни средства;

 Врши и други работи кои произлегуваат од одредбите на Статутот и Законот.

член 20

Извршниот одбор за својата работа е одговорен пред Собранието на
здружението.

7. ЗАСТАПУВАЊЕ И ПРЕДСТАВУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО

член 21

Претседателот на здружението го претставува Здружение за промовирање на
културните вредности во Пелагонија МАРКУКУЛЕ.

Претседателот на здружението го избира Собранието со просто мнозинство
од вкупниот број на членови на Собранието.

Мандатот на Претседателот на здружението е 4 години со право на реизбор.
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Претседателот на здружението ги врши следните функции:

 Го застапува и представува здружението пред државните органи и институции
во име и за сметка на здружението;

 Се грижи за работата на здружението;

 Се грижи за благовремено извршување на одлуките и заклучоците донесени
од Собранието и Извршниот одбор;

 Одговорен е за извршување на финансискиот план и програмата за работа;

 Се грижи за правилна примена на законските прописи од областа на
работењето на здружението и одговара за законитоста на работењето;

 Се грижи за остварување на соработка на здружението со други сродни
здруженија;

 Врши и други работи согласно Статутот и Законот.

8. НАЧИН НА КОРИСТЕЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СО СРЕДСТВАТА НА
ЗДРУЖЕНИЕТО

член 22

Здружението може да се стекнува со средства и материјални блага и да
располага со нив во согласност Статутот и Законот. Здружението стекнува средства
по пат на чланарина, доброволни прилози, спонзорства, подароци, донации,
дотации, придонеси и од слични извори.

Контролата над законитоста во стекнувањето, користењето и располагањето
со средствата врши Банката каде се води жиро сметката на здружението. За
остварување на своите цели здружението може да стекнува предмети, парични
средства и материјални добра.

член 23

Во управувањето со средствата на здружението, Претседателот и Собранието
превземаат мерки за целесобразно користење на средствата и за спречување на
остварување на незаконитости и други општествени негативни појави во
користењето и располагањето со средствата на здружението.
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член 24

За работата на здружението и за известување на јавноста се грижи
Претседателот на здружението и истата ја известува преку јавните гласила, плакати
или на друг начин.

член 25

Здружението може да се здружи во повисоки сојузи на здружување во земјата
или меѓународни организации и здруженија кога за тоа ќе ги исполни условите.

9. НАЧИН НА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ КАКО И ПРЕСТАНОК
НА ЗДРУЖЕНИЕТО

член 26

Доколку членовите на здружението покажат интерес за измени и дополнување
на Статутот на здружението, Собранието на своја седница донесува одлука за
измена и дополнување на Статутот и воедно се создава обврска да за тие измени во
рок од 15 (петнаесет) денови Претседателот на здружението да го извести
надлежниот орган  за водење на регистарот на здруженија на граѓани и да му
достави одлука за измена и дополнување на Статутот, препис на Записникот за
прифаќање на одлуката како и новиот Статут, во два примероци.

член 27

Здружението може да престане да функционира во следниве случаеви:

 Ако за тоа одлучат основачите;

 Ако активноста на здружението се користи за уривање на општественото
уредување;

 Загрозување на независноста на земјата;

 Кршење на правата и слободите на човекот загарантирани со уставот и
меѓународните договори;

 Создавање на неред и загрозување на безбедноста на граѓанинот;

 Разгорување на национална, верска и расна нетрпеливост и омраза.

 Ако се утврди дека здружението престанало со работа;

 Со правосилна судска пресуда.
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член 28

Во случај на престанок на здружението, претседателот на здружението е
должен во рок од 15 (петнаесет) денови да го извести надлежниот орган заради
бришење од регистарот.

Во случај кога не е донесена одлука за престанок на постоење од страна на
Собранието, тогаш одлуката за престанок на здружението ја донесува надлежниот
суд на предлог на Претседателот, Извршниот одбор или Собранието.

член 29

Кога здружението ќе престане со работа средствата што остануваат по
намирување на обврските на здружението се пренесуваат на правно лице кое
работи во склоп на здружението или слично такво здружение, доколку нема такво
здружение средствата се пренесуваат на Општина Прилеп.

член 30

Овој Статут влегува во сила со денот на неговото потпишување.

Прилеп, 17.08.2015 год Претседател

Александар Георгиоски

___________________
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