Врз основа на член 16 став 2 и член 23 став 1 алинеја 1, а во врска со член 3 став
1 точка 5 и член 18, сите од Законот за здруженија и фондации (Службен весник
на Република Македонија број 52/2010, 135/2011 и 55/2016), и согласно
потпишаниот меморандум за соработка меѓу Македонско еколошко друштво од
Скопје, Центарот за едукација и развој од Теарце, Планинарскиот клуб Љуботен
од Тетово и Иницијатива за граѓански интеграции од Гостивар, се формира
платформата „Пријатели на Шара“ којашто претставува неформална асоцијација
на независни здруженија на граѓани и индивидуалци. Платформата, на
основачкото Собрание одржано на ден 27.02.2020 година го донесе следниот:

Статут
На платформата „Пријатели на Шара“
ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој статут се утврдува: името, седиштето, целите и активностите,
организациската поставеност, функционирањето, како и финансирањето на
платформата „Пријателите на Шара“ во понатамошниот текст само Платформа.
Член 2
(1) Платформата е основана од страна на правните лица: Македонско
еколошко друштво (МЕД), Центарот за едукација и развој (ЦЕД), Планинарскиот
клуб „Љуботен“ и Иницијатива за граѓански интеграции, Гостивар (ИГИ), чие
здружување е непартиско, невладино и непрофитно доброволно, на неопределено
време и на рамноправна основа.
(2 )Името на Платформата е: „Пријатели на Шара“.
(3) Информативната канцеларија - седиштето на платформата се наоѓа во
канцелариите на Центарот за едукација и развој (ЦЕД) во Теарце, стара
училишна зграда 1224 Tеарце
Член 3
(1) „Пријателите на Шара“ во јавноста секогаш ќе настапуваат обединето со
свое лого (со сино зелен мотив од Шар Планина под којшто стои текст: ШараSharri) како и со мисија и визија на платформата.
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(2) Членовите на „Пријателите на Шара“ можат да ја промовираат идејата и
мисијата на оваа платформа на јавни случувања но секогаш со однапред
дефинирани промотивни материјали и со претходна консултација на останатите
членови основачи и лицето одредено за односи со јавноста во рамки на оваа
платформа.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПЛАТФОРМАТА
Член 4

(1) Целта на платформата е промовирање и поддршка на иницијативата за
прогласување на Шар Планина за национален парк, односно зачувување на
природата на Шар Планина и правилно користење на природните ресурси.
(2) Оваа платформа нема за цел развивање на сопствени економски интереси.
Сите финансиски средства се наменети единствено за исполнување на
статутарните цели.
Член 5

(1) Задачите на платформата се следните:
a) да го поддржи процесот на прогласување на Шар Планина за национален парк,
б) да ја поддржи работата на идниот национален парк во извршување на неговите
задачи во полето на зачувувањето на природата, едукацијата за животната
средина, активности поврзани со рурален туризам и други алтернативни форми
на туризам, односи со јавноста како и околу организирање на рекреативни
активности, да истражува и документира,
в) да ја подигне јавната свест за придобивките што може да ги има локалното
население од прогласувањето на Шар Планина за национален парк,
г) да ја поврзе Шар Планина со регионалната еколошка мрежа и
д) да ја подобри соработката со други големи заштитени подрачја, чинители за
зачувување на природата, организации и здруженија во и надвор од земјата како
и мрежи на организации со слична дејност.
(2) Задачите се однесуваат на организирање на јавни, културни и научни настани
коишто се поврзани со заштитата на животната средина, пределите, природата и
заштитата на видовите преку давање на стручни совети, развој на туризам и
рурален развој, логистичка поддршка на настани поврзани со едукација за
животна средина, практични совети за мерки за зачувување на природата како и
подготовка и распределба на едукативни материјали и публикации од работата
на Платформата.
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ЧЛЕНСТВО
Член 6
(1) Физички лица и правни лица како и граѓански организации и асоцијации од
Македонија и странство можат да станат рамноправни членови на платформата
се додека тоа е во согласност со исполнување на примарната цел на платформата.
(2) Правните лица- домашни или странски, како и граѓанските организации
регистрирани согласно Законот за здруженија и фондации кои сакаат да
пристапат кон платформата треба да ги исполнат следните критериуми:
- да се регистрирани и работат во општините кои што се наоѓаат на територијата
на Шар планина.
- имаат најмалку 3 (три) годишно искуство во спроведување проекти за заштита
на природата во Република Северна Македонија или во државата каде што се
регистрирани.
- ги исполнувале своите обврски и не превземале активности спротивно начелата
на јавност и транспрентност а согласно членовите 10, 11, 16, 18 и 23 од Законот
за здруженија и фондации.
- најмалку две вработени лица во организацијата имаат постојан работен однос.
- активна листа на членови-волонтери.
- искуство во организирање јавни настани во текот на своето работење.
- јавно и транспарентно објавени и прикажани извештаи за финансиското
работење на организацијата во последните три години.
- имаат технички и човечки капацитет за спроведување идни заеднички проекти.
- одлуките за своето работење ги носеле согласно член 11 од Законот за
здруженија и фондаци.
- не постои конфликт на интереси со претходните активности кои ги
спроведувало лицето кое пристапува, односно истите не го нарушуваат јавниот
ред и Уставот на Република Северна Македонија.
НАЧИН НА ОДЛУЧУВАЊЕ ЗА ЗАЧЛЕНУВАЊЕ, ИСКЛУЧУВАЊЕ
И ПРЕСТАНОК НА ЧЛЕНУВАЊЕ ВО ЗДРУЖЕНИЕТО
Член 8
(1) Прием на членови ќе се врши со писмено барање (пристапница) којашто ќе се
достави во канцеларијата на платформата „Пријателите на Шара“.
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(2) Управниот одбор по приемот на писменото барање за пристап кон
платформата, ќе закаже седница на која ќе одлучи дали правните лица - домашни
или странски, како и граѓанските организации регистрирани согласно Законот за
здруженија и фондации ги исполнуваат критериумите за членство во
платформата.
(3) Доколку на седница, Управниот одбор утврди дека се исполнети
критериумите за членство кон платформата, за тоа писмено го известува новиот
член.
(4) Управниот одбор има право да го одбие барањето за членство, доколку смета
дека членот кој пристапува ќе го нареши угледот и делото на платформата.
(5) За ваквата одлука, писмено ќе го извести членот кој пристапува, без
образложување на причините за одлуката.
Член 9
(1) Откако е донесена одлука на седница на Управен одбор за прием на нов член,
правното лице или граѓанската организација пристапува кон платформата со
ограничени права и обврски.
(2) Новиот член се здобива со статус полноправен член на платформата по 3 (три)
години од приемот, доколку во тој период активно учествувал со цел свој
капацитет во заедничките активности и проекти на платформата.
(3) Управниот одбор врши проверки врз работата на новите членови и по истекот
на периодот за проверка, на седница ќе донесе одлука дали новиот член ги
исполнил сите критериуми за здобивање на полноправно членство кон
платформата.
(4) Управниот одбор го задржува правото, доколку новиот член во периодот за
проверка не ги исполнил обврските и порано да го исклучи од членството а со
цел да не се наруши угледот, целта и задачите на платформата.
(5) Пред да се исклучи, новиот член има право во писмена или усна форма да ги
искаже своите наводи пред Управниот одбор.
(6) Новиот член се стекнува со право на глас по донесена одлука на Управниот
одбор за исполнети услови за прием како постојан член на платформата .
ПРАВА И ОБВРСКИ НА НОВИТЕ ЧЛЕНОВИ
Член 10
(1) Новиот член на платформата ги има следните права:
- постојана едукација за работата на платформата,
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- вмрежување со членките на платформата и можност за заеднички активности и
соработка,
- спроведување на активности во рамки на платформата, под надзор на Управниот
одбор на платформата и
- учество во процесот на лобирање.
(2) Новиот член на платформата ги има следните обврски.
- да ги почитува целите и задачите на платформата и во неговото работење
секогаш да тргнува од нив,
- во заедничките проекти да учествува со својот технички и човечки капацитет за
потребите на истите,
- навремено и како добар домаќин да ги спроведува доделените активности и
проекти во определената временска рамка,
- периодично да доставува извештаи до Управниот одбор за спроведените
активности,
- навремено да побара техничка и човечка помош за потребите на доделените
активности и спроведувањето на заедничките проекти и
- да не постапува спротивно Статутот, Правилникот и Програмата на
платформата како и спротивно Уставот, Законите и ратификуваните
Меѓународни договори.

ПРАВА И ОБВРСКИ НА ПОСТОЈАНИТЕ ЧЛЕНОВИ
Член 11
(1) Правата на постојаните членови на платформата се следните:
- да учествуваат во тековните активности на платформата,
- заеднички или самостојно да спроведуваат проекти во истата,
- да настапуваат во јавност за целите и задачите на платформата,
- да учествуваат во донесувањето на одлуките за тековното работење на
платформата и
- да бидат избрани за членови во Управниот одбор на платформата.
(2) Обврски на постојаните членови на платформата се следните:
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- да ги почитуваат целите и задачите на платформата и во нивното работење
секогаш да тргнуваат од нив,
- во заедничките проекти да учествуваат со својот технички и човечки капацитет
за потребите на истите,
- навремено и одговорно да ги спроведуваат доделените активности и проекти во
определената временска рамка,
- периодично да доставуваат извештаи до Управниот одбор за спроведените
активности,
- навремено да побараат техничка и човечка помош за потребите на доделените
активности и спроведувањето на заедничките проекти и
- да не постапуваат спротивно Статутот, Правилникот и Програмата на
платформата како и спротивно Уставот, законите и ратификуваните меѓународни
договори.
(3) Доколку постојаниот член не ги остварува своите обврски при исполнување
на заедничките активности или проектите во платформата, Управниот одбор има
право со писмена опомена да му укаже на постојаниот член за неправилностите
во работењето и да му даде рок во кој истите треба да ги отстрани и да постапи
по напатствието.
(4) По дадениот писмен рок, постојаниот член има обврска да достави писмен
извештај за превземените активности по опомената до Управниот одбор.
(5) Доколку Управниот одбор одлучи дека постојаниот член не постапил соглано
писмената опомена и напатствијата од истата, има право да го исклучи членот од
понатамошните активности и проектите кои се спроведуваат во платформата,
како и од активноста и проектот кој тој член ја спроведувал во моментот за
утврдување на неправилностите во работењето и да назначи друг постојан член
кој ќе го превземе работењето во проектот или активноста заради непречено
одвивање и исполнување на целите и задачите на платформата.
Член 12
(1) Членовите треба да се трудат кон исполнување на целите на платформата и
задачите во рамки на платформата.
(2) Физичките лица може да бидат наградени со титула почесен член, по одлука
на членовите-основачи на платформата.
(3) Сите постојани членови на Платформата се рамноправни.
(4) Сите членови имаат право рамноправно со другите членови да учествуваат
во остварувањето на целите на Платформата и да бидат благовремено и целосно
информирани за работата и активностите на Платформата.
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(5) Секое правно и физичко лице, како и неформална група што е ПОСТОЈАН
ЧЛЕН на Платформата има еден глас при одлучување во органите на
Платформата.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
Член 13
(1) Органите на платформата се:
- Генерално собрание
- Управен одбор и
- Претседател.
ГЕНЕРАЛНО СОБРАНИЕ
Член 14

(1) Генералното собрание е највисок орган на платформата ги вклучува сите
членови на платформата.
(2) Еднаш годишно се организира средба на членовите на која се носат соодветни
одлуки за годишното делување на платформата.
(3) Предлозите на членовите треба да се испратени најдоцна една недела пред
одржувањето на генералното собрание до членовите основачи во писмена форма.
(4) Генералното собрание е способно за носење на одлуки без разлика на бројот
на присутни членови.
(5) По потреба може да се свика и вонредно генерално собрание.
(6) Надлежностите на генералното собрание се следните:
а) Дефинирање на годишните активности и финансиски извештаи презентирани
од Управниот одбор.
б) Гласање и усвојување на годишниот финансиски извештај за работењето на
платформата.
в)
Донесување одлука за промена на статутот или пак распуштање на
платформата.
г) Останати одлуки потребни за нормално функционирање на платформата и
спроведување на целите и задачите на истата.
(д) Други задачи поврзани со статутот и целите на платформата.
7

(7) Седниците на Генералното собрание се тајни и само членовите на
платформата имаат право на учество.
(8) Одлуките на Генералното собрание се донесуваат со мнозинство гласови од
присутните членови.
(9) Одлуката за промена на Статутот или за распуштање на платформата се
донесува со 2/3 мнозинство од сите членови.

УПРАВЕН ОДБОР
Член 15
(1) Управниот одбор е извршен и оперативен орган на Платформата и го
сочинуваат 5 постојани членови.
(2) Членовите на Одборот ги избира Собранието со мандат од две години, со
можност за повторен избор, при што во овој Одбор членуваат најмногу двајца
членови од исто здружение што е член на Платформата.
(3) Одборот одржува состаноци според потребите, а најмалку еднаш на три
месеци.
(4) Одборот може да одржи и електронска (виртуелна) седница доколку за тоа
постои итна потреба.
Член 16
Надлежности на Управниот одбор се следните:
1. Го спроведува Статутот и другите акти на Платформата;
2. Ги спроведува одлуките на Собранието на Платформата;
3. Ја спроведува програмата за работа на Платформата;
4. Предлага измени на Статутот и на другите акти на Платформата;
5. Предлага програма за работа, финансиски план и други документи на
Платформата;
6. Предлага финансиски и други извештаи за работата на Платформата;
7. Управува со имотот на Платформата во согласност со овластувањата од
Собранието, со Статутот и со законските прописи во Република
Македонија;
8. Работи на прибирање средства за Платформата;
9. Распределува средства во Платформата во согласност со програмата за
работа на Асоцијацијата и со усвоениот финансиски план;
10. Основа постојани и повремени работни групи;
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11. Извршува и други работи доверени од Собранието или такви што со други
прописи му се ставени во негова надлежност.
12. Одлучува за приемот на нови членови во платформата,
13. Врши надзор над работата на новите
платформата.

и постојаните членови на

14. Одлучува за исклучување на новите и постојаните членови од
платформата и
15. Одлучува за одземање на активности и проекти доделени на работа на
новите и постојаните членови на платформата и именување на член кој ќе
го превземе работењето над истите.
Член 17
(1) Членовите на Управниот одбор не добиваат надомест за својата работа во овој
Одбор.
(2) На членовите на Управниот одбор можат да им бидат покриени трошоци за
патувања и други трошоци поврзани со нивната работа .

ПРЕТСЕДАТЕЛ И ИЗВЕСТИТЕЛ НА ПЛАТФОРМАТА
Член 18
(1) Членовите на Управниот одбор од редовите на своите членови избираат
Претседател на платформата со мандат од две години.
(2) Претседателот ја претставува платформата и се грижи за нејзината работа.
(3) Претседателот во текот на своето работење треба да настапува како неутрална
страна и да се грижи за текот на работата и активностите на платформата,
односно не смее да постои конфликт на лични интереси помеѓу тие на
платформата и интересите кои ги застапува организицијата од која што доаѓа.
(4) Претседателот има обврска да ја следи и помага реализацијата на тековните
проекти.
(5) Претседателот ги свикува и претседава со седниците на Управниот одбор и
Генералното собрание.
(6) Претседателот ги потпишува донесените одлуки на седниците на Управниот
одбор и Генералното собрание.
(7) Во случај на отсуство на Претседателот, обврските ги превзема
потпретседателот или друг член назначен од Претседателот а со цел непречено
одвивање на тековните работи.
(8) Претседателот е надлежен за доставување на завршниот годишен извештај и
финансиските извештаи до Генералното собрание.
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(9) Претседателот назначува член-известител од редот на постојаните членови на
платформата.
(10) Известителот има за обврска да го следи работењето и активностите и
проектите на платформите на новите членови и постојаните членови и за истото
да го известува Управниот одбор.
(11) Известителот има обврска да ги пријави до Управниот одбор сите
неправилности во работењето на постојаните и повремените членови во најкус
можен рок од моментот на дознавањето на фактите за тоа.
СТЕКНУВАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СО СРЕДСТВА
Член 19
(1)
Платформата има свој буџет и со истиот раководи согласно целите и
потребите за извршување на проектите и активностите.
(2)
Членовите не добиваат хонорари од страна на платформата. Никој не
треба да има лична корист од трошоците коишто се поврзани со целите на оваа
платформа.
(3)
Сите активности коишто ги спроведуваат членовите на оваа платформа се
без финансиска надокнада. Сепак, трошоците направени во рамки на
активностите од страна на членовите, а во рамки на исполнување на целта на
платформата, може да се рефундираат согласно прописите за патни и дневни
трошоци во земјата.
ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 20
(1)
Секоја активност извршена е доброволно и волонтерски без добивање на
хонорар.
Член 21
(1) Член на платформата може да биде лице со наполнети 18 години.
(2) Членовите имаат право на еден глас при одлучувањето во Генералното
собрание.
(3) . Сите права и обврски кои произлегуваат од членството и избраните функции
се извршуваат лично. По престанокот на членството во платформата, автоматски
се прекинуваат и сите членства на органите на платформата.
(3) Сите гласачките ливчиња ќе бидат отворени, освен ако најмалку една третина
од присутните членови на Собранието побара тајно гласање.
(4) Ливчиња кои искажуваат воздржаност ќе се третираат како неважечки.
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(5) Сите одлуки се донесуваат со просто мнозинство, освен ако поинаку не е
определено во статутот.
(6) Член се избира ако добие мнозинство гласови во првиот круг.
(7) За измените и дополнувањата на статутот, потребно е мнозинство од две
третини од важечки гласови, за истиот да се смета за донесен.
(8) Одлуките донесени од страна на органите на платформата се документираат
во писмена форма и се потпишани од страна на претседателот на собранието.
(9) Доколку во текот на Генералното собрание членовите гласаат за предлогот за
недоверба во врска со еден од носител на канцелариска функција со мнозинствно
од важечки гласови од присутните членови, носителот на функцијата мора да
поднесе оставка. Носителот на функцијата кој е отповикан има право да говори
на Генералното собрание пред гласањето.

ЛИКВИДАЦИЈА НА ПЛАТФОРМАТА
Член 22
(1) Само вонредно Генерално собрание специјално свикано за оваа цел може да
донесе одлука за ликвидација на платформата со гласање на три четвртини од
присутните членови за ликвидација.
(2) Во случај на ликвидација на платформата сите средства ќе бидат подеднакво
распределени и префрлени на сметките на постојаните членови на платформата
или пак на трето лице определено со концензус.
ЗАВРШНИ ОДРЕДБА
Член 23
Статутот влегува во сила по конституирањето на Собранието на ден 27.02.2020

Претседател

____________________

11

