
Врз основа на Законот за здруженија и (Службен весник на Р.М бр.52/2010
од16.04.2010  година)  Собранието  на  Здружението  ЗА  ЕДНАКВИ  МОЖНОСТИ
,,СЕМПЕР“ од  Битола, на  седницата  одржана  на  28.04.2015  год.,  го  донесе
следниот пречистен текст:

С Т А Т У Т

на Здружението

З А   Е Д Н А К В И   М О Ж Н О С Т И  ,,СЕМПЕР“

Б И Т О Л А

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Со  овој  статут се  утврдуваат  целите  и  задачите  на  Здружението   ЗА
ЕДНАКВИ  МОЖНОСТИ  „СЕМПЕР“ од  Битола  (во  понатамошниот  текст
СЕМПЕР – Битола), називот и седиштето, условите и начинот на зачленување и
престанување на членството, правата, обврските и одговорностите на членовите,
неговите органи, формите на дејствување и начинот на донесување на измените
и дополнувањата на Статутот. 

Член 1

 Здружението  ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ „СЕМПЕР“ од Битола е здружение
на  грaѓани  формирано  со  слободно  здружување  на  граѓаните, заради
остварување и усогласување и вршење на дејности и активностите со цел да
иницира активности  за  еднакви  можности на сите  граѓани за  учество  во сите
сфери  од  општествениот  живот,  обезбедување  на  целосно  уживање  на  сите
човекови права и елиминирање на секаков вид дискриминација.
Согласно  законот  во  здружението  не  е  дозволен  судир  на  интереси  што
подразбира  судир  на  овластувања  и  должности  во  врска  со  работењето  на
организацијата и приватниот интерес  кој влијае или може да влијае на лицето
кое  има  овластувања  и  должности  во  Здружението.  Лицето  кое  е  член  во
Здружението не смее да биде на некое раководно место во друго здружение или
фондација.

Член 1a

„СЕМПЕР“- Битола, неможе да врши активности на политичка партија, односно
неможе  да  обезбедува  директно  или  индиректно  финансирање  на  конкретна
политичка партија и да влијае на изборите.
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Член 2

Граѓаните  се  здружуваат  во   „СЕМПЕР“-  Битола  заради  остварување  на
поширок општествен интерес преку што се задоволуваат потребите од стручна и
друга помош.

Член 3

„СЕМПЕР“-  Битола, како  здружение  на  граѓани  e  независно  во
управувањето,  определувањето  и  остварувањето  на своите  цели,  задачи  и
дејности  кои  ќе ги остварува во согласност со односите уредени со Уставот на
Република  Македонија  и  овој  Статут,  како  и  со  други  законски  норми  кои
регулираат материја од оваа област.

НАЗИВ И СЕДИШТЕ

Член 4

Називот   на  Здружението  е: Здружение  ЗА  ЕДНАКВИ  МОЖНОСТИ
„СЕМПЕР“ Битола, односно со скратен назив „СЕМПЕР“- Битола. 

Член 5

 Седиштето на  „СЕМПЕР“- Битола е на ул.Сисак бр.23 во Битола.
 „СЕМПЕР“-  Битола,  делува  на  територијата  на  Република Македонија,

соработува  со  сите  локални, регионални  и  интернационални организации  и
институции.

Член 6
 
„СЕМПЕР“- Битола е правно лице, и за своите обврски одговара со целиот

свој имот и средства.

             „СЕМПЕР“- Битола има свој печат и штембил.
Печатот  е  тркалезен  и  го  содржи  името  на  здружението:  Здржение  ЗА

ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ „СЕМПЕР“ Битола, а во средината се наоѓа амблемот на
„СЕМПЕР“- Битола.

Штембилот  на  „СЕМПЕР“-  Битола  е  правоаголен  и  на  него  е  испишан
следниот текст:

 Здружение  ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ „СЕМПЕР“ Битола
Број _______________
________/________ година

Битола
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ЧЛЕНСТВО ВО  „СЕМПЕР“- Битола

Член 7

Со   „СЕМПЕР“-  Битола  управува  организирано  членство  на  „СЕМПЕР“-
Битола непосредно или преку свои претставници во органите.

Член на  „СЕМПЕР“- Битола, може да биде:
-  секој  полнолетен  граѓанин  -  државјанин  на  Република  Македонија,  кој

доброволно ќе пристапи  кон  „СЕМПЕР“- Битола со давање на писмена изјава, 
- и секое малолетно лице со наполнети 14 години со давање на потпишана

изјава за  согласност на  неговиот  законски  застапник  за  зачленување  во
здружението во согласност со закон.

- лица со ограничена деловна способност или лица на кои им е одземена
деловната способност со давање потпишана изјава за согласност на неговиот
законски застапник за зачленување во здружението во согласност со закон.

Зачленувањето во „СЕМПЕР“- Битола се врши со пристапница, односно со
членска  книшка,  која  при  исклучување  или  престанок  на  членувањето  во
„СЕМПЕР“- Битола се враќа.
 „СЕМПЕР“-  Битола  за  своите членови  води  регистер  на  членството,  кој  се
ажурира еднаш  на две години. 

Член 8

 „СЕМПЕР“-  Битола  има  почесни  членови.  Посебно  членство  им  се
доделува на стручњаци и други лица кои се истакнале и дале свој придонес во
унапредувањето на целите и задачите на  „СЕМПЕР“- Битола. Почесните членови
имаат советодавна и репрезентативна функција.

Одлука  за  избор  на  почесен  член  донесува  Собранието  на  предлог  на
Управниот одбор или Претседателот-застапник. 

Член 9

Членот има право да биде биран во органите на  „СЕМПЕР“- Битола,  да
учествува  во  работата  на  „СЕМПЕР“-  Битола  и да придонесува  во  развојот  и
популарноста на „СЕМПЕР“- Битола.

ПРАВА, ДОЛЖНОСТИ И ОДГОВОРНОСТ ЗА ОБВРСКИТЕ  НА ЧЛЕНОВИТЕ

Член 10

Права и должности на членот се :

- да избира и да биде биран во органите на  „СЕМПЕР“- Битола;
- да предлага решавање на прашања од заеднички интерес;
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- да работи на развивање и унапредување на општествените и другите 
активности кои произлегуваат од Статутот, програмските  цели и задачи и од 
усвоените одлуки и заклучоци;

- да ги спроведува во целост одредбите од Статутот и програмските 
активности;

- да ги застапува интересите и ставовите на „СЕМПЕР“- Битола;
- да бара стручна и друга  помош од областа на материјата;
- редовно да ја  плаќа чланарината; 
- да присуствува на состаноците;
- да земаат конкретно учество во спроведување на Програмата на   
  активностите на  „СЕМПЕР“- Битола.

ЈАВНОСТ ВО РАБОТЕЊЕТО НА „СЕМПЕР”- Битола

Член 11

 Работата на  „СЕМПЕР“- Битола е јавна.
Јавноста  во  работењето  се  обезбедува  со  редовно  известување  на

членовите  на   „СЕМПЕР”-  Битола  за  сите  облици  на  работење,  со  увид  во
спроведувањето на програмските задачи, со поднесување извештај за работа на
органите  и  телата  на   „СЕМПЕР“-  Битола,  за  материјално  -  финансиското
работење и друго. 

За  информирањето  на  членовите  и  пошироката  јавност  се  користат
средствата за јавно информирање (печатот, радиото, телевизијата), а може да се
публикува и свој билтен.

ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  НА   „СЕМПЕР“- БИТОЛА И
НАЧИНОТ НА НИВНОТО ОСТВАРУВАЊЕ

Член 12

Граѓаните  се  здружени  во „СЕМПЕР“-  Битола  заради  остварување  на
нивните цели, дејности и заштита на права, интереси и уверувања  во согласност
со Уставот и законот, а како посебни цели и задачи се покренување на иницијативи
за еднакви можности за учество на сите граѓани во сите сфери од опшествениот
живот,  обезбедување  на  целосно  уживање  на  сите  човекови  права,  живот  без
насилство и елиминирање на секаков вид на дискриминација.

 
„СЕМПЕР“ е  здружение  кое на  национално  и  интернационално  ниво  во

партнерство  со  сите  граѓани  во  општеството  и  со  силна  координација  на
професионалците  од  владиниот  и  граѓанскиот  сектор  успешно   го  промовира
концептот  на живот без  насилство,  ја  зголемува свеста  за  човековите  права  и
родовата еднаквост. 

          Здружението своите цели и задачи ги остварува преку дејности од јавен 
интерес согласно Законот за здруженија и фондации и тоа:
 - развој на демократијата, граѓанското општество и човековите права,
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 - помош, поддршка  и заштита на жртвите од семејно насилство и трговија со луѓе,

 - заштита на деца и младинци,
 - заштита на маргинализирани лица и нивно социјално вклучување,
 - помош и заштита на лица со попреченост во развојот и лица со посебни потреби,
- заштита од злоупотреба на дрога, сексуално преносливи болести,  
малолетничка деликвенција, алкохолизам, проституција и трговија со луѓе,
 - хуманитарна и социјална помош, намалување на сиромаштијата,
 - унапредување на добротворството и волонтерството,
 - заштита на животната средина и одржлив развој,
 - наука, образование и обука во образовниот процес,
 - советување, правна и бесплатна правна помош во доменот на своето 
дејствување и
 - други дејности од јавен интерес согласно законите и Уставот на Република 
Македонија“. 

ФИНАНСИРАЊЕ  НА   „СЕМПЕР“- Битола

Член 13

„СЕМПЕР”- Битола остварува средства од:

- чланарина;

- донации;

- спонзорства;

- доброволни прилози;

- подароци;

- фондови на фондации;

- Буџет на Република Македонија;

- Буџет на локална самоуправа и

- други  извори во согласност со законот и статутот.

Член 14

         „СЕМПЕР“- Битола  не е основано за стекнување со добивка. Доколку се
оствари  добивка  во  текот  на  работењето,  истата  ке  биде  употребена  за
остварување на целите утврдени со овој статут.

За  користењето  и  располагањето  со  средствата  одлучуваат  органите  на
„СЕМПЕР“-  Битола, согласно  надлежностите   утврдени  со  овој  Статут,  кои
преземаат  мерки  за  економско  целесообразно  користење  на  средствата  и  за
спречување и отстранување на незаконитостите. 

Член 15

„СЕМПЕР“-  Битола  донесува  годишен  финансиски  план  за  приходите  и
расходите.  
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Финансискиот план ги содржи приходите кои се стекнуваат по член 13 од
статутот, како и расходите за општествената активност, за плати на вработените,
за заедничка потрошувачка на вработените, материјални трошоци за работа на
„СЕМПЕР“- Битола и други расходи сврзани со работата.

        УПРАВУВАЊЕ  СО  „СЕМПЕР“- Битола

ОРГАНИ  НА  „СЕМПЕР“- Битола

Член 16
Органи на  „СЕМПЕР“- Битола се:

1. Собрание
2. Управен одбор
3. Надзорен одбор
4. Програмски оддели

СОБРАНИЕ

           Член 17

           Собранието е највисоко тело на  „СЕМПЕР“- Битола
           Собранието го сочинуваат сите членови на  „СЕМПЕР“- Битола

Собранието се состанува по потреба, а најмалку еднаш годишно.

           Член 18

Седници на Собрание свикува претседавачот на Собранието.
Мандатот на претседавачот  трае 4 години со можност за повторен избор.
Седница на Собранието се свикува и по предлог на Управниот одбор на

„СЕМПЕР“- Битола или на 1/3 од вкупниот број членови на Собранието.
Претседавачот  на Собранието  за  работата  на Управниот  одбор  може да

свика седница на Собрание и по предлог на Надзорниот Одбор.
Начинот на свикување на седница на Собранието на  „СЕМПЕР“- Битола се

определува со Деловникот за работа на Собранието.
Ако Претседавачот на Собранието не свика седница во рок од 14 дена од

денот  на  дадениот  предлог,  седницата  ја  свикува  Управниот  одбор  или
иницијаторите.

            Член 19

Собранието  полноважно одлучува ако се присутни повеќе од 1/3 од 
вкупниот број членови.

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

   Во надлежност на Собранието е следното:
-  го донесува Статутот на  „СЕМПЕР“- Битола и врши измени и 
дополнувања на истиот;
-  избира и разрешува членови на Управниот одбор;
-  усвојува програмска ориентација за работа на  „СЕМПЕР“- Битола;
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  за период од 4 години, операционализирано во годишните програми;
-  го разгледува и усвојува извештајот за работа на Управниот одбор;
-  ја следи материјално - финансиската состојба на „СЕМПЕР“     Битола  
помеѓу две собранија;
-  донесува финансиски план и усвојува завршна сметка на „СЕМПЕР“- 
Битола;
-  расправа за постигнатите резултати од развојот на „СЕМПЕР”- Битола и 
дава насоки за понатамошен развој на „СЕМПЕР“- Битола;
- одлучува за престанок на здружението со 2/3 мнозинство;

- донесува одлуки, заклучоци, препораки за решавање на прашања    од 
интерес на „СЕМПЕР“- Битола;
- одлучува за избор на почесни членови; 
- врши и други работи кои произлегуваат од Статутот и законите кои ја 
уредуваат оваа област.

УПРАВЕН ОДБОР

Член 20

Управниот одбор на „СЕМПЕР“- Битола е управен орган на Собранието во
кој секој член има еднакви права, обврски и одговорности за работењето и развојот
на „СЕМПЕР“- Битола во согласност со Статутот.

Член 21

Управниот одбор на   „СЕМПЕР“- Битола брои 5 члена.
Мандатот на членовите на Управниот одбор трае 4 години, со можност за

повторен избор.
Управниот  одбор  од  своите  редови избира  претседател  со  мандат  од  4

години, со можност за повторен избор.
Во негово отсуство или спреченост, неговите обврски ги презема член на

Управниот одбор чиј избор се регулира со Деловникот за работа.

           Член 22

Управниот одбор на  „СЕМПЕР“- Битола:

- ги подготвува седниците на Собранието;
- ги подготвува документите што треба да ги донесе Собранието;
- подготвува извештај за своето работење;
- подготвува годишни планови и извештаи;
- ги спроведува заклучоците и одлуките донесени од Собранието;
- организира соработка со други здруженија, институции во  Републиката и 
странство;
- донесува правилници и други акти со кои поблиску се регулираат  
прашањата од делокруг на работа на  организацијата;
- го донесува и реализира финансискиот план на организацијата;
- избира и разрешува Претседател-застапник;
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- формира комисии, оддели и работни тела за работа од своја  надлежност;
- донесува одлуки за награди, пофалници и признанија;
- предлага избор на почесни членови на  „СЕМПЕР“- Битола;

- врши и други работи кои произлегуваат од потребите на Статутот на 
„СЕМПЕР“.

Член 23

Управниот одбор за својата работа е одговорен пред Собранието на 
 „СЕМПЕР“- Битола.

Управниот одбор се состанува и одржува седници по потреба.
Седницата на Управниот одбор ја свикува Претседателот.
Седница на Управниот одбор, претседателот е должен да свика во рок од 3

дена, доколку за тоа се даде предлог најмалку од една половина од Управниот
одбор или една третина од претставниците на Собранието.

Со седницата раководи и претседава Претседателот, а во негово отсуство
член кој ќе го избере Управниот одбор.

Начинот на свикување на седницата и други прашања од работењето на
Управниот одбор се одредува со Деловник за работа.

ПРЕТСЕДАТЕЛ - ЗАСТАПНИК НА ЗДРУЖЕНИЕТО

            Член 24

Претседателот-застапник  го  застапува  „СЕМПЕР“- Битола Претседателот-
застапник го избира Управниот одбор од редот на членовите на  „СЕМПЕР“- 
Битола, но не и од редот на Управниот одбор.

Изборот  на  Претседателот-застапник се врши според утврдени критериуми
и на затворен конкурс. 

 Претседателот-застапник се бира со просто мнозинство од вкупниот број 
членови на Управниот одбор.

Мандатот на Претседателот-застапник  е 4 години со право на реизбор.

Член 25

Претседателот-застапник  ги има следниве права и обврски:
           - го застапува здужението; 

- ги потпишува документите на  „СЕМПЕР“- Битола;
- одговорен за програмското работење на „СЕМПЕР“- Битола;
- избира и разрешува оперативен и програмски персонал; 
- дава налози за финансиско реализирање; 
- учествува во работата на Управниот одбор, без право на глас;
- има и други права и обврски кои со посебна одлука ќе го овласти 

Собранието или управниот одбор на  „СЕМПЕР“- Битола; 
- ја спроведува програмата, заклучоците и одлуките донесени од 

Собранието и Управниот одбор;
- предлага формирање комисии, оддели и работни тела за работа од своја 

надлежност;
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- предлага избор на почесни членови на  „СЕМПЕР“- Битола.

Член 26

Претседателот-застапник   раководи со Стручни служби на „СЕМПЕР“- 
Битола кои ќе работат на спроведување на целите, задачите и активностите на 
здружението.

Организацијата и работата на стручната служба се уредува со акти што ги 
донесува Управниот одбор, на предлог на  Претседателот-застапник, во согласност
со Законот и Статутот. 

НАДЗОРЕН ОДБОР

Член 27

Надзорниот одбор го бира Собранието на  „СЕМПЕР“- Битола од редот на 
своите членови.

Надзорниот одбор е составен од 3 члена.
Надзорниот одбор врши контрола на финасиско-материјално работење на 

„СЕМПЕР“- Битола.
Надзорниот одбор врши контрола над спроведувањето на одредбите од овој

Статут. 
Надзорниот одбор врши мониторинг и евалуација на спроведувањето на 

програмите и активностите на  „СЕМПЕР“- Битола.
За својата работа Надзорниот одбор поднесува извештај на Собранието.
Надзорниот одбор од своите редови избира претседател.
Мандатот на Надзорниот Одбор е 2 години, со право на реизбор.
Своите наоди и одлуки Надзорниот Одбор ги доставува до Собранието и 

Управниот одбор на „СЕМПЕР“- Битола.

ПРОГРАМСКИ ОДДЕЛИ

   Член 28

Одделот  се формира за да ја насочува, координира и реализира работата
на  „СЕМПЕР“- Битола од делокругот за кој се формира и да иницира изработува и
спроведува проекти во рамките на целите и задачите на  „СЕМПЕР“- Битола.

Со  одлука  за  формирање  на  одделот  се  определува  и  делокругот  на
неговата работа.

Бројот и видот на одделите е неограничен.
Со  одделот  раководи  координатор  што  го  именува   Претседателот-

застапник
Координаторот на одделот, врз основа на стручната спрема, афинитетот и

изразената  желба на членовите  на   „СЕМПЕР“- Битола,  го  определува  бројот  и
членовите на одделот, со согласност на Управниот одбор.
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ПРЕСТАНОК  НА  ЗДРУЖЕНИЕТО

Член 29

 „СЕМПЕР“- Битола ќе престане со работа ако за тоа одлучат членовите на
„СЕМПЕР“- Битола, ако бројот на членовите се намали под бројот определен за
основање, ако настапат причини утврдени со член 63 од Законот за здруженија и
фондации.

Одлука  за  престанок  на   „СЕМПЕР“-  Битола  донесува  Собранието  со
двотретинско мнозинство на „СЕМПЕР”- Битола.

Член 30

По престанокот на работа на „СЕМПЕР“- Битола, имотот и другите права и
приходи  што  остануваат  по  намирувањето  на  обврските, се  наменуваат  за
хуманитарни цели. 

                    ПРЕОДНИ  И  ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

    Член 31

Право  на  толкување  на  одредбите  на  овој  Статут  има  Собранието  на
Здружението, а помеѓу две собранија, Управниот  одбор на  „СЕМПЕР“- Битола .

   Член 32

Измени  и дополнувања на овој Статут  се врши по иста постапка како и за
негово донесување.

               Член 33

Овој Статут  влегува во сила со денот на донесувањето.

                                                    Претседател-застапник на 
           Здружението ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ

     „СЕМПЕР“-    Б  и т о л а 
             д-р   Ѕала Бојкоска 
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