
ЦЕНТАР ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА И РАЗРЕШУВАЊЕ 

КОНФЛИКТИ- СКОПЈЕ 
 
 Врз основа на членовите 5, 20 и 76 од Законот за здруженија на граѓани и 
фондации (Службен весник на Република Македонија, бр. 31 од 02. 07. 1998 година), 
Собранието на Здружението, на иницијативната седница одржана на ___________ 
година, го донесе следниов 

 
 

С Т А Т У Т 

на Центарот за човекови права и разрешување конфликти - 
Скопје 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 Центарот за човекови права и разрешување конфликти од 
Скопје е невладина организација, односно здружение на граѓани, 
формирано со слободно здружување на граѓаните, заради остварување, 
заштита и усогласување на своите интереси и уверувања, како и заради 
вршење на дејности и активности за промоција и заштита на човековите 
права и слободи и развивање и унапредување на начините на 
меѓусебната комуникација меѓу луѓето, базирани врз овие права. 
 
Член 2 Граѓаните се здружуваат Здружението чиј назив гласи: 
"Центар за човекови права и разрешување конфликти" од Скопје 
(натаму: Здружението), а кратенка на називот е: "ЦЧПРК". 
 Здружението е правно лице и има свое седиште што е наведено во 
Анексот 1  од овој Статут, како и свој печат и штембил чиј изглед е 
опишан во истиот Анекс. 
 
Член 3 Здружението се организира и делува на територијата на 
Република Македонија, а ќе аплицира и прифаќа проекти што би се 
реализирале и надвор од територијата на Република Македонија, а 
своите цели, задачи и дејности ќе ги остварува во согласност со 
односите уредени со Уставот на Република Македонија, со други 
законски норми кои регулираат материја од оваа област и со овој Статут. 
 

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАЧИН НА НИВНОТО ОСТВАРУВАЊЕ 

 
Член 4 Граѓаните  се здружени во Здружението заради остварување 
на поширок заеднички интерес за: 

- промоција на концептот на човековите права и базични слободи 
сфатен како комплекс од еднакви и неотуѓиви права и слободи на 
секоја индивидуа, и камен-темелник и услов без кој не се може во 
една слободна, праведна и мирољубива држава како припадничка 
на истомислениот круг цивилизирани, демократски земји;  

- менување на приодот на луѓето кон конфликтите – од гледање на 
конфликтите како на деструктивен судир на некомпатибилни 
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интереси, кон нивно перцепирање како можност за заеднички 
напредок и подобрување на односите, кои покрај интересите, ги 
содржат потребите, чувствата и вредностите; и  

- трансформирање на културните/етнички разлики - од нивно 
антиципирање како извори на натпревар кој неизбежно создава 
тензии и нетолеранција меѓу различните етнички групи, кон нивно 
профаќање како потенцијален извор на заеднички напредок преку 
градење односи на заемно почитување и меѓузависност. 

 
Центарот ќе посветува посебно внимание на положбата и правата на 
ранливите групи (жени, деца, лица со хендикеп, етнички, верски и 
јазични  малцинства, и сите останати маргинализирани групи кои се 
жртва на дискриминација) 

 
Посебните цели на Центарот се:  

 
- да едуцира за човековите права и механизмите за нивно 

остварување и заштита 
- да едуцира за конструктивно разрешување конфликти и за 

живеење во мултикултурно/мултиетничко општество  
- да го следи остварувањето на човековите права во Македонија и 

да ги запознава релевантните институции и јавноста за нивното 
евентуално прекршување  

- да ги следи и проучува факторите што влијаат врз меѓуетничките 
односи и го попречуваат живеењето во мултикултурно/ 
мултиетничко општество   

- да се вклучува во меѓународни акции и активности и да презема 
сопствени активности посветени на човековите права, 
мултикултурализмот и разрешувањето конфликти  
 

Поставените цели, Центарот ќе ги остварува преку:  
• Развој на едукативни програми, обука и тренинзи 
• Организирање јавни расправи, конференции, тркалезни маси и 

семинари 
• Развивање и спроведување истражувачки и акциони проекти 
• Објавување книги, прирачници и брошури 
• Обавување експертско-консултативни активности  
• Изготвување анализи и извештаи за состојбата со човековите 

права во одделни области 
  

  
Член 5 Работата на Здружението е јавна. 
 Јавноста во работењето се обезбедува со редовно известување на 
членовите, други здруженија/НВО и пошироката јавност за работењето и 
активностите на Здружението, со увид во спроведувањето на 
програмските задачи, со поднесување извештај за работа на органите и 
телата на Здружението, за материјално-финансиското работење и друго. 
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 За информирањето на Членовите и пошироката јавност се користи 
печатот, радиото, телевизијата како и други електронски медиуми. 
 

III. Ч Л Е Н У В А Њ Е 

 
Член 6 Секој граѓанин на Република Македонија и секој странец со 
постојан престој во Република Македонија кој ја прифаќа Програмата на 
Здружението може доброволно да пристапи кон Здружението со давање 
писмена изјава - пристапница чија содржина е предвидена во Анексот 2 
на овој Статут.  
 Статусот член на Здружението се стекнува врз основа на 
прифаќање на пристапувањето од страна на Собранието, по предлог на 
Управниот одбор. 
 Здружението води регистер на членството, што се ажурира еднаш 
годишно. 
 
Член 7 Членот има право да биде биран во органите на 
Здружението, да учествува во работата на Здружението и да 
придонесува во развојот и популарноста на Здружението, да предлага 
решавање на прашања од заеднички интерес, да работи на развивање и 
унапредување на општествените и другите активности што 
произлегуваат од Статутот, програмските цели и задачи и од усвоените 
одлуки и заклучоци и да ги застапува интересите и ставовите на 
Здружението. 
 Обврски на членовите во Здружението се: да присуствуваат на 
состаноците на Собранието и да земаат конкретно учество во 
спроведување на Програмата на активностите на Здружението, како и да 
ги спроведуваат во целост одредбите од овој Статут. 
 
Член 8 Секој член може доброволно да истапи од здружението. 
 До исклучување од членство може да дојде само поради 
искажување ставови спротивни на Програмата на Здружението и на овој 
Статут. 
 Престанок на членство се смета дека настапил по силата на овој 
Статут доколку член на Здружението биде конечно осуден на ефективна 
казна затвор подолга од шест месеци, како и доколку ненајавено тој/таа 
не покаже никаква активност во период повеќе од 6 месеци. 
 Секоја одлука за случаите предвидени во ставовите 1 до 3 на овој 
член е индивидуална. 
 

IV. Ф И Н А Н С И Р А Њ Е 

 
Член 9 Здружението остварува средства на доброволна основа од: 
донации; проектни спонзорства; Буџетот на Република Македонија и 
буџетите на локалната самоуправа; провизии од органи, организации, 
заедници и од други услуги; од трговски друштва; услуги поврзани со 
имотот на Здружението и од други услуги. 
 



 4 

Член 10 Користењето и располагањето со средствата на 
Здружението добиени по основите од претходниот член се врши на 
начин утврден со овој Статут и соодветните важечки законски норми. 
 
Член 11 За користењето и располагањето со средствата одлучуваат 
органите на Здружението, согласно надлежностите утврдени со овој 
Статут, а кои преземаат мерки за економско целесообразно користење на 
средствата и за спречување и отстранување на незаконитостите. 
 
Член 12 Здружение донесува годишен финансиски план и годишна 
завршна сметка за приходите  и расходите  на Здружението. 
 Финансискиот план ги содржи очекуваните приходи како и 
очекуваните и предвидивите расходи за општествената активност, 
средства за надокнада и плати на вработените, заедничка потрошувачка 
на вработените, материјални трошоци за работа на Здружението и други 
расходи сврзани со работата. 
 Завршната сметка ги прикажува реализираните приходи, како и 
спецификација на потрошените средства по сите основи. 

Извештајот за реализираните и потрошените средства го 
поднесува Секретарот на Стручната служба во форма на Предлог-
завршна сметка со текстуелни образложенија. 
 

V. УПРАВУВАЊЕ СО ЗДРУЖЕНИЕТО 

 
Член 13 Со Здружението организирано управуваат членовите на 
Здружението непосредно преку Собранието на Здружението или преку 
свои претставници во Управниот одбор на Здружението. 
 Членовите - основачи на Здружението со ранг на редовни 
универзитетски професори, како носители на дејноста на Здружението се 
едновремено и членови на Управниот одбор. Овој став е непроменлив. 
 
Член 14 Собранието на Здружението (натаму: Собранието), што го 
сочинуваат сите регистрирани членови  на Здружението, се состанува по 
потреба, а редовно - еднаш годишно. 
 
Член 15 Седниците на Собранието ги свикува Управниот одбор 
најдоцна 7 дена пред предвидениот термин, а редовната, годишна 
седница најдоцна 14 дена пред терминот утврден на претходната 
седница на Собранието.  
 Собранието полноважно одлучува ако се присутни повеќе од една 
половина од вкупниот број регистрирани членови, а одлуките ги 
донесува со мнозинство гласови од присутните членови освен доколку не 
е поинаку определено со овој Статут. 
 Начинот на свикување, текот и другите релевантни прашања во 
врска со седниците на Собранието, како и на избраните органи на 
Здружението, се определуваат со Деловникот. 
 
Член 16 Собранието своите надлежности ги врши со тоа што: 
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 - го донесува Статутот на Здружението, врши измени и 
дополнувања на истиот, освен на непроменливите одредби; 
 - решава по прашањата за членство; 
 - ги избира и разрешува сите органи на Здружението и го усвојува 
Деловникот што содржи поглавја за работата на секој од избраните 
органи; 
 - ја донесува Програмата на Здружението и ги усвојува 
програмските ориентации за работа на Здружението за период од 4 
години, операционализирани во годишните програми; 
 -го разгледува и донесува одлука по годишниот или извештајот за 
работа на избраните органи на Здружението за периодот меѓу две свои 
седници, вклучувајќи ги и финансискиот план и завршната сметка на 
Здружението; 
 -расправа за постигнатите резултати од развојот на Здружението и 
дава насоки за натамошен развој на Здружението и посебно за 
формирање негови ограноци; 
 -донесува одлуки, заклучоци и препораки за решавање на 
прашања од интерес на Здружението, како и други работи што 
произлегуваат од одредбите и духот на овој Статут. 
 
Член 17 Собранието може да формира постојани и привремени 
помошни тела и ги избира членовите на тие тела. 
 
Член 18 Управниот одбор е работоводен орган на Здружението во 
чиј состав неизбежно влегуваат Генералниот директор и Научниот 
директор. Генералниот и Научниот директор го претставуваат и 
застапуваат Здружението. Услов за назначување на Генералниот и 
Научниот директор е да се од редовите на членовите -основачи на 
Здружениот и да имаат ранг на редовен универзитетски професор. 
 Генералниот и Научниот директор се наредбодатели и потписници 
на сметката на Здружението. 
  
 
Член 19 Надлежности на Управниот одбор се: 
 -ги спроведува статутарните и програмските задачи на 
Здружението, како и одлуките и заклучоците на Собранието; 
 -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 подготвува материјали; 
 -именува и разрешува Менаџер 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; 
 -донесува одлуки за набавка и оттуѓување на основните средства; 
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 -дава согласност на Правилникот за организацијата на работите и 
работните задачи на стручната служба на Здружението; 
 -донесува одлуки по приговори и жалби; 
 -врши и други работи кои произлегуваат од потребите на Статутот 
на Здружението и од Законот. 
 
Член 20 Управниот одбор за својата работа е одговорен пред 
Собранието на Здружението. 

Управниот одбор се состанува и одржува седници по потреба. 
 Седницата на Управниот одбор ја свикува Генералниот или 
Научниот директор, кој и раководи со таа седница. 
 Начинот на работа на Управниот одбор се уредува со Деловник. 
 

Член 21 Заради помош и поддршка во извршување на 
програмските задачи на Здружението, Управниот одбор може да 
формира Координативен одбор. Координативниот одбор учествува во 
донесување на годишната програма за работа и му помага на Управниот 
одбор во координирање на работата на тековните проектни активности 
на Здружението. 
 Координативниот одбор го сочинуваат координаторите, кои се 
раководители на проектните тимови задолжени за реализација на секој 
проект одделно. 
 Координаторот по можност е член на Здружението, додека другите 
членови на проектниот тим можат да бидат и експерти од соодветната 
област што не се членови на Здружението. Составот на проектниот тим 
го предлага Координаторот на односниот проект, а го усогласува со 
Генералниот и Научниот директор. 
 Координаторот и членовите на проектниот тим остваруваат 
надокнада во рамките на средствата одобрени и реализирани за 
проектот на кој што работат. 
 
Член 22 Заради извршување на статутарните и програмски задачи и 
одлуки на Собранието и Управниот одбор, Управниот одбор може да 
формира и надзорна комисија и други работни тела. 
 Надзорната комисија врши контрола над спроведувањето на 
одредбите на овој Статут и контрола за наменско располагање со 
средствата и приходите на Здружението, а своите наоди ги доставува до 
Собранието и Управниот одбор. 
 
 
 

СТРУЧНА СЛУЖБА 

 
Член 23 За извршување на административно-стручни, помошни и на 
нив слични работи од заеднички интерес за остварување на задачите и 
целите на Здружението, се формира Стручна служба. 
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 Правата и обврските и одговорностите за работа на вработените 
во Стручната служба ги утврдуваат Генералниот и Научниот директор, во 
согласност со законските норми и Статутот.  
 
Член 24 Средствата за работа на стручната служба се определуваат 
со Финансиски план секоја година и тоа: средства за плати, средства за 
заедничка потрошувачка, средства за материјални трошоци, средства за 
посебна намена за нормално извршување на функцијата.   
 
Член 25 Со Стручната служба раководи Менаџерот, кој е наедно 
одговорен и за Тековната архива. Другите членови на Службата се лица 
вработени било на неодредено, било на одредено време. Предлозите за 
вработување ги поднесува Менаџерот. За вработувањето одлучува 
Управниот одбор. 
 Правата и обврските и одговорностите за работа на вработените 
во Стручната служба се утврдуваат со работен договор што е во 
согласност со законските норми на Република Македонија и го 
потпишуваат лицето што се вработува, од една, и Генералниот и 
Научниот директор од друга страна. 
 Задолжувањето со задачи, како и реализацијата на задачите од 
страна на вработените од стручната служба го следи и го оценува 
Менаџерот, кој е наедно, надлежен и за истакнување предлози за 
стимулација, за унапредување и за поведување дисциплинска постапка, 
како и за донесување одлука за суспендирање на вработениот со траење 
до првата наредна седница на Одборот, а најмногу до еден месец. 
 Одлуките по предлозите од став 3 на овој член ги донесува 
Одборот, а ги потпишувата лицата од став 2 на овој член. 
 
   

ПРЕСТАНОК НА ЦЕНТАРОТ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА 

 
Член 27 Здружението ќе престане со работа ако:  
 -така одлучат членовите на Здружението,  
 -ако бројот на членовите се намали под бројот определен за 
основање,  
 -ако настапат причини утврдени во член 52 од Законот. 
 Одлука за престанок на Здружението донесува Собранието со 
двотретинско мнозинство, вклучувајќи ги и гласовите на Генералниот и 
Научниот директор.  
 
Член 28 По престанокот на работата на Здружението, имотот и 
другите права и приходи што остануваат по намирувањето на обврските, 
преминуваат во сопственост на основачите на Здружението. 
  

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
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Член 29 Право на толкување на одредбите на овој Статут има 
Собранието на Здружението, а помеѓу две собранија, Управниот одбор на 
Здружението. 
 
Член 30 Измени и дополнувања на овој Статут се вршат по иста 
постапка како и за негово донесување. 
 
Член 31 Овој Статут, кој што има вкупно 31 члена и вкупно 4 Анекси 
како негов интегрален дел, го потпишуваат Генералниот и Научниот 
директор, а влегува во сила со денот на регистрацијата на Здружението. 
Писмениот акт со кој што надлежниот судскиот орган ќе ја потврди 
регистрацијата ќе се приложи кон овој Статут како Анекс 4. 
 

Генерален директор    Научен директор 
 

______________________   _________________________ 
 
 

С к о п ј е, ______________ 200_ година 
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АНЕКС 1 
 

ПЕЧАТ И ШТЕМБИЛ НА ЗДРУЖЕНИЕТО "ЦЕНТАР ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА И 
РАЗРЕШУВАЊЕ КОНФЛИКТИ" ОД СКОПЈЕ 

 
 Седиштето на Здружението е во Скопје, ул. "Партизански одреди ",  
б.б. (во просториите на Институттот за социолошки и политичко-правни 
истражувања)  
 
 Печатот на Здружението е тркалезен и ги содржи целосниот назив 
и неговата кратенка предвидени во чл. 4 од овој Статут, а во средината 
се наоѓа амблемот на Здружението со следниов изглед: 
 
 
 
 Штембилот на Здружението е правоаголен, ги содржи целосниот 
назив и неговата кратенка предвидени во чл. 2 од овој Статут, и го има 
следниов изглед: 
 
 
  


