Врз основа на член 18 од Законот за здруженија и фондации ( Сл.весник на РМ бр. 52/2010),
Собранието на Здружението на граѓани „ОТВОРЕТЕ ГИ ПРОЗОРЦИТЕ“ од Скопје на
седницата одржана на ден 28.02.2012 година го донесе следниов:

СТАТУТ
на Здружението на граѓани „ОТВОРЕТЕ ГИ ПРОЗОРЦИТЕ“ – Скопје

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Здружението на граѓани „ОТВОРЕТЕ ГИ ПРОЗОРЦИТЕ“ – Скопје е независно самостојно
доброволно и непрофитабилно здружение во кое доброволно се здружени полнолетни
граѓани државјани на Р.Македонија. Здружението е невладина и непартиска организација.
Член 2
Со Статутот на здружението се уредуваат визијата, мисијата, принципите, целите задачите,
облиците и начинот на дејствување на Здружението, внатрешната организација како и други
прашања од значење за понатамошното работење на Здружението.
Член З
Здружението своите цели и задачи ги остварува врз основа на стручност,
непристрасност, независност, доброволност и солидарност како фундаметални принципи во
делувањето.
Член 4
Здужението има својство на правно лице со права обврски и одговорности согласно
Уставот на РМ и Законот.
Член 5
Здружението има свој печат кој е тркалезен и го содржи целосното име на здружението, а во
средината со големи печатни букви скратеното име на здружението.
II. ИМЕ И СЕДИШТЕ
Член 6
Името на здружението гласи:
Здружение на граѓани за поддршка и промоција на пристапноста на нови технологии
лицата со хендикеп „ОТВОРЕТЕ ГИ ПРОЗОРЦИТЕ“ – Скопје.
Скратенoто име на Здружението гласи:
„ОТВОРЕТЕ ГИ ПРОЗОРЦИТЕ“ - Скопје
Седиштето на Здружението е на адреса: ул.Антон Чехов бр.32, Скопје.

III.

за

ВИЗИЈА, МИСИЈА И ПРИНЦИПИ

Член 7
Визија: Да градиме свет каде што технологијата им овозможува на сите целосно да ги
искористат своите способности.

Член 8
Мисија: Овозможување и олеснување на пристапот до информатичката технологија, со цел да
се зголемат еднаквите можности за лицата со хендикеп.
Член 9
Принцип: Верувањето дека користењето и подобрувањето на новите технологии ќе ги отстрани
постоечките бариери без да создава нови и дека информацијата и знаењето треба да бидат
достапни за сите.
IV.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Член 10
Основната дејност на Здружението е хуманитарна.
Целна група на Здружението се лицата со хендикеп во Р.Македонија.
Здужението на граѓани ги има следните цели и задачи:
 Вклучување на лицата со хендикеп во социјалниот живот преку пристап до
информатичката технологија;
 Промовирање на информатичка технологија за лицата со хедикеп;
 Олеснување на пристапноста на информатичката технологија за лицата со хендикеп;
 Организира стручни собири, трибини, семинари, предавања и симпозиуми;
 Соработува
со други слични домашни
и странски асоцијации
или
организации од земјата и странство заради реализација на проекти од взаемен интерес;
 Учествува во организирањето на различни облици на взаемно помагање помеѓу
членовите на здружението;
 Соработува со стручни и научни установи и организации во РМ и надвор од неа заради
обезбедување на материјално финансиска и друга поддршка со цел за реализација на
проекти предвидени со програмата за работа на здружението.
V. ДЕЈНОСТИ СО КОИ СЕ ОСТВАРУВААТ ЦЕЛИТЕ

Член 11
Дејности со кои здружението ги остварува целите според националната класификација на
дејности:
94.99 Дејности на други организации врз база на зачленување, наспоменати на друго место.
VI. ВИД НА ОРГАНИ И НИВНИОТ СОСТАВ, НАЧИН НА ИЗБОР И РАЗРЕШУВАЊЕ
Член 12
Здружението ги има следните органи:
 Собрание;
 Управен одбор;
 Претседател
 Извршна канцеларија;
 Извршен директор.
Во Здружението по потреба може да се конституираат и други органи или помошни тела
заради извршување на одделни активности на Здружението.
Собрание
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Член 13
Собранието е највисок орган на здружението и во него учествуваат 11 членови на










Здружението.
Членовите на Собранието се со мандат од четири години.
Собранието одлучува полноважно ако на седницата присуствуваат повеќе од две
третини од вкупниот број на членови.
Собранието донесува одлука ако за неа гласаат повеќе од половината на присутните
членови.
Редовна седница на Собранието по правило се одржува еднаш годишно, а во текот на
годината по иницијатива на Претседателот на здружението
Седница може да се свика и по барање на најмалку една половина од членовите на
Здружението или по барање на Управниот одбор.
Седницата на Собранието ја свикува Управниот одбор најмалку 7 дена пред
одржувањето.
Со работата на Собранието раководи Претседателот на здружението, или во негово
отсуство Собранието бира претседавач на почетокот на седницата
Органите и телата на здружението Собранието ги конституира на секои четири години
Член 14

Собранието:
 одобрува Статут и други општи акти на здружението како и нивни измени и
дополнувања.
 именува Претседател на здружението.
 избира членови на Управен одбор.
 донесува деловник за работа на Собранието.
 ја кординира и поттикнува соработката со домашни и странски организации.
 констатира прием на нови членови и престанок на членство во здружението.
 ги разгледува и усвојува извештаите на Извршниот директор за работата на
Здружението.
 ги разгледува и усвојува извештаите за материјално - финансиско работење на
здружението.
 донесува одлука за престанок на здружението.
 врши и други работи од делокругот на работа на здружението доколку со овој Статут
или со друг не се ставени во надлежност на други органи на здружението.
2.













Управен одбор
Член 15
Управниот одбор е орган на општо управување и надзор над секојдневното управување
на здружението.
Управниот одбор е составен од пет полноправни членови на здружението.
Управниот одбор се именува со мандат од четири години.
Сите членови на Управниот одбор имаат еднакви права и обврски.
Член 16
Управниот одбор работи на седници.
Со седниците на Управниот одбор раководи Претседателот на здружението кој е и
Претседател на Управниот Одбор.
Седниците на Управниот одбор се одржуваат по потреба.
Управниот одбор донесува полноважни одлуки и заклучоци доколку на седницата
учествуваат повеќе од половината членови и ако за нив се изјасниле повеќе од
половината од вкупниот број членови на Управниот одбор.
Член 17
Управниот одбор за својата работа е одговорен пред Собранието
Собранието може да го отповика целиот Управен одбор или поедини членови и пред
истекот на мандатот доколку оцени дека истите не ја обавуваат својата должност во




согласност со одредбите на овој Статут односно во согласност со одлуките на
Собранието.
Управниот одбор или член во Управниот одбор се отповикува по иста постака како што
е избран.
Управниот одбор или одделен негов член/членови може да поднесат пред
Собранието колективна или поединечна оставка.

Член 18
Управниот одбор:
 Го одобрува годишниот план за работа на Здружението и го усвојува годишниот
извештај.
 Го разгледува и дополнува нацрт Статутот добиен од Извршната канцеларија и го
предлага пред Собранието.
 Ја утврдува политиката и концептот за работа за тековната година на Здружението
според строгата намена за остварување на целите и задачите на Здружението.
 Одобрува програми и финасиски план на Здружението.
 Донесува одлука за именување и разрешување на членови на Извршна канцеларија и
Извршен директор.
 Ги подготвува седниците на Собранието.
 Го одобрува користењето на финансиските и други средства на Здружението според
предвидената намена и начинот на користењето на средствата.
 Дава предлози на Собранието за прием и отповикување на членови во Управниот
одбор.
 Донесува одлука за членување на Здружението во домашни и странски професионални
организации и здруженија.
 Ги одобрува членовите на работните тимови и ја следи нивната работа.
 Именува три члена Надзорна комисија која врши внатрешна контрола на работата на
Извршната канцеларија.
Членовите на Надзорната комисија се членови на Управниот одбор.
Член на Надзорната комисија не може да биде дел од Извршната канцеларија.
Член 19
Претседател:
 Претседателот е највисок претставник на здружението.
 Претседава со работата на седниците на Управниот одбор и Собранието.
 Е врска помеѓу Извршната канцеларија и Управниот одбор.
 Ја насочува Извршната канцеларија и Извршниот директор кон насоките и целите на
Здружението.
 Претседателот предлага назначување и/или разрешување на членови на Извршната
канцеларија и Извршниот директор пред Управниот одбор.
 Е претседавач на Комисијата за вработување и разрешување на вработени во
Здружението, останати членови се Извршниот директор и еден член на Извршната
канцеларија.
3.

Извршна канцеларија

Член 20
Извршната канцеларија е одговорна за раководните, стручните и административните работи,
односно ги води секојдневните работи, поддршка на органите на Здружението и спроведување
на политиката и програмите одобрени од органите на Здружението.
Извршната канцеларија е составена од сите вработени и волонтери во Здружението.

Член 21
Извршната канцеларија:
 Го подготвува нацрт Статутот на Здружението
 Го подготвува годишниот план за работа на Здружението и годишниот извештај.
 Ја подготвува политиката и концептот за работа за тековната година на Здружението,
според строгата намена за остварување на целите и задачите на Здружението во
соработка со Управниот одбор
 Изготвува програми и финасиски план на Здружението
 Ги извршува заклучоците од седниците на Управниот одбор
 Ги спроведува одлуките за користење на финансиските и други средства
на
Здружението според предвидената намена и начинот на користењето на средствата
 Ги планира и извршува секојдневните активности произлезени од целите и насоките
доверени од Управниот одбор.
 Одговара за реализација на програмата за работа на здружението
 Именува членови на работни тимови и ја следи нивната работа
 Извршува и други работи кои произлегуваат од целите и задачите на здружението.
Извршен директор
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Член 22
Извршниот директор е првиот член на Извршната канцеларија.
Извршниот директор се назначува од страна на Управниот одбор
За својата работа, директорот известува пред Управниот одбор
Ги спроведува одлуките и заклучоците донесени од Собранието и Управниот Одбор
Одговорен е за развивање на акциони планови, годишни програми и долгорочни
стратегии во соработка со Претседателот, кои понатаму ќе бидат поднесени до УО
Извршниот директор го застапува и претставува Здружението, во соработка и договор
со Претседателот
Во случај на потреба, Здружението може да го застапува и претставува член од
Управниот одбор на Здружението, или од некој друг орган на Здружението, а по
овластување на Управниот одбор.
Потписник за извршување на материјалното и финансиското работење на
Здружението е Извршниот директор.
Учествува на седници на Собрание и Управен Одбор, но без право на глас
Извршниот директор навремено го известува Претседателот на Здружението за сите
промени и/или проблеми во работењето на Здружението.
VII.

ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО

Член 23
Заради остварување на целите и задачите, здружението може да стекнува предмети, парични
средства и имотни права. Средствата Здружението ги стекнува врз основа на:
 членарина;
 еднократни прилози во вид на парични средства;
 долгорочни донации од физички и правни лица;
 подароци од физички и правни лица;
 други средства предвидени со законот.
Член 24
Паричните средства добиени по основите предвидени во член 23 од Статутот се
уплатуваат на жиро сметка на Здружението.
Распределбата на средствата добиени по основите добиени од член 23 од Статутот
ќе ја врши надлежниот орган предвиден со Статутот а врз основа на посебна
одлука.

VIII.

НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЈАВНОСТ И ОТЧЕТНОСТ ВО
РАБОТАТА

Член 25
Работата на здружението е јавна.
Јавноста се обезбедува преку известување во средствата за јавно информирање за сите
поважни одлуки, ставови и заклучоци донесени од страна на органите на Здружението.
IX.

ЧЛЕНСТВО ВО ЗДРУЖЕНИЕТО

Член 26
Здружението се организира за работа на територијата на Р.Македонија. Негови членови може
да бидат полнолетни државјани и жители на РМ кои доброволно ќе пристапат во здружението
со поднесување на пристапна изјава -пристапница.
Член 27
Член на здружението може да биде и странски државјанин доколку биде прифатен со одлука
донесена од страна на Собранието на Здружението со мнозинство гласови.
Член 28
Членовите во Здружението ги остваруваат следните права:
 да бидат бирани во органите на здружението;
 да покренуваат дискусии и прашања од делокруг на работа на Собранието, како и
пошироко во смисла на остварување на целите и задачите на здружението;
 да предлагаат донесување соодветни одлуки од страна на Собранието.
Член 29
Членот е должен активно да работи на обезбедување на материjално-финансиската состоjба на
Здружението, да се придржува кон одредбите на овој Статут, да се залага за остварување на
програмските цели и задачи предвидени со овој Статут, како и да се грижи за спроведување на
сите ставови и заклучоци донесени во органите и телата на Здружението.
Член 30
Матичната евиденција на членство ја води Здружението во Регистарот на членство (и истиот се
ажурира на 2 години).
Член 31
Членството во Здружението може да престане:
 по своја желба;
 со исклучување односно бришење од евиденција поради непочитување на
 основните принципи предвидени со Статутот на Здружението;
 поради губење односно откажување од условите предвидени во чл.29 од овој Статут.
 со смрт на лицето.
Член 32
Сите членови плаќаат чланарина.
Управниот одбор на Здружението ја утврдува за секоја година висината
чланарина со посебна одлука.

на годишната

Член 33
Собранието може да прогласи почесни членови на здружението. Почесните членови се лица
кои дале значаен придонес за развојот на Здружението. Почесните членови можат да
остваруваат советодавна функција во работата на здружението и на другите органи и тела на

здружението но без право на глас во донесувањето на одлуки.
X.

ЗАСТАПУВАЊЕ ПО ЗАКОН

Член 34
Здружението по закон е застапувано од извршниот директор или во негово отсуство друго лице
назначено како негов заменик од страна на Собранието.
XI.

НАЧИН НА ОДЛУЧУВАЊЕ ЗА СТАТУСНИ ПРОМЕНИ И ПРЕСТАНОК
НА ЗДРУЖЕНИЕТО

Член 35
За присоединување, спојување и поделба на Здружението одлучува Собранието со
тричетвртинско мнозинство од сите членови.
Член 36
Здружението престанува со работа согласно член 63 од законот за и фондации
(Сл.веник на РМ бр.52/2010) во следните случаи:
 доколку членовите донесат одлука за престанок со работа со двотретинско мнозинство
 доколку бројот на членовите се намали под потребниот минимум определен за
основање
 доколку е поминато двојно повеќе време од времето предвидено за одржување на
седница на Собранието, е таа не е одржана
 доколку во две последователни години не се поднесе завршна сметка во согласност со
закон
 доколку постои статутна измена која предвидува престанок на постоењето
 донесена одлука од надлежен суд
 стечајспроведена ликвидација
XII.

ПОСТАПУВАЊЕ СО СРЕДСТВАТА И/ИЛИ ИМОТОТ ВО СЛУЧАЈ НА
ПРЕСТАНОК НА ЗДРУЖЕНИЕТО

Член 37
Во случај на престанок на Здружението со работа, средствата што ќе останат по намирување на
обврските,се донираат на други организации со статус од јавен интерес со иста или слична цел
на дејствување, со одлука на Собранието на предлог на Управниот одбор.
XIII.

НАЧИН НА ДОНЕСУВАЊЕ ФИНАНСИСКИ И ДРУГИ ИЗВЕШТАИ

Член 38
Здружението подготвува годишен финансиски извештај, го доставува до надлежниот орган во
согласност со закон и го објавува на својата веб страна.
Извршниот директор подготвува и наративни извештаи еднаш годишно или по барање на
членовите од Управниот одбор или Претседателот и повеќе пати годишно.
XIV.

НАЧИН НА ДОНЕСУВАЊЕ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ

Член 39
Извршната канцеларија/Извршниот директор ја изготвува програмата и планот за работа во
согласност со целите на Здружението и дејностите за остварување на целите.
Програмата и планот за работа ги усвојува Собранието со една половина од присутните
членови на Собранието.

XV. НАЧИН НА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ
Член 40
Измени и дополненија на овој Статут се изведуваат по иста постапка како што се донесуваат.
Постапката за измени и дополненија можат да покренат една третина од членовите на
Собранието, Управниот Одбор, Извршната канцеларија како и Претседателот на Здружението.

XV.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 41
Овој Статут влегува во сила со денот на усвојувањето од страна на Собранието.
Член 42
Со влегување во сила на овој Статут престанува да важи стариот Статут усвоен на 24.02.2010
година.

Претседател
________________
Лидија Крстевска Дојчиновска
.

