
Врз основа на Законот за Здруженија и фондации (Сл. Весник на Р.М бр. 52/10) и 

предвидениот дневен ред на Основачкото Собрание на на Здружение ДИЈАЛОГ- ЦЕНТАР ЗА 

ДЕЛИБЕРАТИВНА ДЕМОКРАТИЈА Прилеп , одржано на ден 11.08.2016 година, Собранието на 

ДИЈАЛОГ едногласно го донесе следниот: 

 

СТАТУТ 

на Здружение ДИЈАЛОГ- ЦЕНТАР ЗА ДЕЛИБЕРАТИВНА ДЕМОКРАТИЈА Прилеп 

 

ОПШТИ ОДРЕДБИ  

Член 1 

Здружение ДИЈАЛОГ- ЦЕНТАР ЗА ДЕЛИБЕРАТИВНА ДЕМОКРАТИЈА Прилеп, е непрофитно 

здружение, формирано со слободно здружување заради подобрување на демократските 

процеси, развој на дијалогот во разни општествени сфери, подобрување на човековите права 

и промовирање на делиберативната демократија во Република Македонија и на меѓународно 

ниво.  

Член 2 

Делиберативна демократија е комбинација на претставничка и директна демократија која 

применува автентична делиберација за јавните политики и донесува одлуки со примена на 

елементи и на консензуално носење на одлуки и на правило на мнозинството.  

Член 3 

Работата на Здружението ДИЈАЛОГ- ЦЕНТАР ЗА ДЕЛИБЕРАТИВНА ДЕМОКРАТИЈА е јавна.   
 
Јавноста во работењето се обезбедува со редовно известување на членовите на здружението 

за сите облици на работење, со увид во спроведувањето на програмските задачи, со 

поднесување извештај за работа на органите и телата на здружението за материјално - 

финансиското работење и друго.  

 
За информирање на членовите и пошироката јавност се користи печатот, радиото, 

телевизијата, услугите на Интернет како и печатените и електронските публикации на 

здружението.  

Член 4 

Здружението ДИЈАЛОГ- ЦЕНТАР ЗА ДЕЛИБЕРАТИВНА ДЕМОКРАТИЈА Прилеп ќе ги 

остварува своите цели и програмски дејности во согласност со Уставот на Република 

Македонија и со овој статут, како и со други законски норми и меѓународни стандарди кои 

ја регулираат материјата од оваа област. 



Член 5 

Назив на здружението на е Здружение ДИЈАЛОГ- ЦЕНТАР ЗА ДЕЛИБЕРАТИВНА 

ДЕМОКРАТИЈА од Прилеп. Називот на здружението на англиски јазик е DIALOGUE - Center 

for Deliberative Democracy). Називот на здружението на албански јазик е DIJALOG - Qendra 

për hulumtime të demokracisë deliberative.  

Член 6 

Седиштето на Здружение ДИЈАЛОГ- ЦЕНТАР ЗА ДЕЛИБЕРАТИВНА ДЕМОКРАТИЈА Прилеп е 

во Прилеп на улица Пере Тошев 19-3. Здружение ДИЈАЛОГ- ЦЕНТАР ЗА ДЕЛИБЕРАТИВНА 

ДЕМОКРАТИЈА Прилеп се организира и делува на подрачјето на Република Македонија, а 

преку асоцирање со други организации со исти или слични програмски определби како и 

со самостојни проекти, Здружение ДИЈАЛОГ- ЦЕНТАР ЗА ДЕЛИБЕРАТИВНА ДЕМОКРАТИЈА 

Прилеп делува на регионален и меѓународен план. 

Член 7 

Член/ка на Здружение ДИЈАЛОГ- ЦЕНТАР ЗА ДЕЛИБЕРАТИВНА ДЕМОКРАТИЈА Прилеп може 

да биде полнолетен/на државјанин/ка на Република Македонија и странски/а 

државјанин/ка, чии вредности гарантираат дека тој/таа ќе делува во целосна согласност со 

целите на Здружение ДИЈАЛОГ- ЦЕНТАР ЗА ДЕЛИБЕРАТИВНА ДЕМОКРАТИЈА Прилеп. 

Секој член/ка на Здружение ДИЈАЛОГ- ЦЕНТАР ЗА ДЕЛИБЕРАТИВНА ДЕМОКРАТИЈА Прилеп 

може да предложи кандидат/ка за нов член. Предлогот заедно со образложение се 

доставува до Собранието на Здружение ДИЈАЛОГ- ЦЕНТАР ЗА ДЕЛИБЕРАТИВНА 

ДЕМОКРАТИЈА Прилеп и истото решава по него преку тајно гласање со апсолутно 

мнозинство.  

Здружението ДИЈАЛОГ- ЦЕНТАР ЗА ДЕЛИБЕРАТИВНА ДЕМОКРАТИЈА Прилеп за своите 

членови/ки води ажуриран регистер на членство.  

Член 8 

Работатата на Здружение ДИЈАЛОГ- ЦЕНТАР ЗА ДЕЛИБЕРАТИВНА ДЕМОКРАТИЈА Прилеп е 

јавна. Јавноста во работењето се изведува со редовно известување на јавноста преку 

медиумите, средствата за комуникација и сопствените електронски или печатени 

публикации. 

Член 9 

Здружение ДИЈАЛОГ- ЦЕНТАР ЗА ДЕЛИБЕРАТИВНА ДЕМОКРАТИЈА Прилеп  има својство на 

правно лице со права, должности и одговорности утвредни со овој Статут и Законот за 

здруженија на граѓани и фондации. 

Здружението има свој печат и штембил.  



Печтот е тркалезен и го содржи името на здружението: Здружение ДИЈАЛОГ- ЦЕНТАР ЗА 

ДЕЛИБЕРАТИВНА ДЕМОКРАТИЈА Прилеп, а во средината се наоѓа логото на Здружението.  

Штембилот на здружението е правоаголен на кој на горниот дел е испишано името на 

здружението, а на долниот дел број, датум, година и Прилеп. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

Член 10 

Здружение ДИЈАЛОГ- ЦЕНТАР ЗА ДЕЛИБЕРАТИВНА ДЕМОКРАТИЈА Прилеп ќе се насочи кон: 

-  Истражување и анализа на општествените процеси чие подобрување е дел од целите 

на Здружение ДИЈАЛОГ- ЦЕНТАР ЗА ДЕЛИБЕРАТИВНА ДЕМОКРАТИЈА Прилеп. 

- Промоција на наодите и препораките од истражувањата со цел придонес кон 

креирање на јавните политики. 

- Едукација со цел потттикнување и развој на делиберативна политичка култура.  

- Лобирање и застапување на вредностите на делиберативната демократија. 

- Вмрежување и соработка со државни и јавни институции, образовни институции, 

меѓувладини, владини и невладини организации во земјата и странство. 

 

Член 11 

Здружение ДИЈАЛОГ- ЦЕНТАР ЗА ДЕЛИБЕРАТИВНА ДЕМОКРАТИЈА Прилеп, како истражувачи 

центар, особено е фокусиран на истражување и анализа на: 

- Делиберативна демократија 

- Меѓуетничката кохабитација во Македонија, со посебен акцент за 

инклузивноста на немнозинските етнички малцинства, 

- Родова рамноправност 

- Дискриминација и маргинализирани групи, 

- Влијанието на традиционални и нови медиуми за развој на делиберативната 

демократија во Република Македонија 

- Цивилното општество 

- Европска Унија и евроатланските интеграции 

- Владеење на право 

- Социјална правда 

- Избори и политички партии 

 

 

 



ОРГАНИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО 

Член 12 

Органи на Здружение ДИЈАЛОГ- ЦЕНТАР ЗА ДЕЛИБЕРАТИВНА ДЕМОКРАТИЈА Прилеп се: 

- Претседател/ка; 

- Собрание и 

- Извршен одбор  

 

Член 13 

Здружението ДИЈАЛОГ- ЦЕНТАР ЗА ДЕЛИБЕРАТИВНА ДЕМОКРАТИЈА Прилеп го претставува 

и застапува Претседателот/ката пред трети лица. Претседателот/ката го/ја бира Собранието 

на Здружение ДИЈАЛОГ- ЦЕНТАР ЗА ДЕЛИБЕРАТИВНА ДЕМОКРАТИЈА Прилеп со просто 

мнозинство, на предлог на членовите на Извршниот Одбор. Претседателот/ката има мандат 

од 3 години со право на повторен избор, без ограничување на бројот на мандатите. 

Член 14 

Права, обврски, надлежности на Претседателот на Здружение ДИЈАЛОГ- ЦЕНТАР ЗА 

ДЕЛИБЕРАТИВНА ДЕМОКРАТИЈА Прилеп: 

- Претседателот на Здружение ДИЈАЛОГ- ЦЕНТАР ЗА ДЕЛИБЕРАТИВНА ДЕМОКРАТИЈА 

Прилеп е одговорен за извршувањето на Финансискиот план и Програмата за работа; 

- се грижи за благовремено извршување на одлуките и заклучоците донесени од 

Собранието и Управниот одбор;  

- се грижи за правилната примена на Законските прописи во областа на дејностите што ги 

врши Здружение ДИЈАЛОГ- ЦЕНТАР ЗА ДЕЛИБЕРАТИВНА ДЕМОКРАТИЈА Прилеп 

-склучува договори, спогодби во име и за сметка на Здружение ДИЈАЛОГ- ЦЕНТАР ЗА 

ДЕЛИБЕРАТИВНА ДЕМОКРАТИЈА Прилеп . 

Член 15 

Собранието на Здружение ДИЈАЛОГ- ЦЕНТАР ЗА ДЕЛИБЕРАТИВНА ДЕМОКРАТИЈА Прилеп 

го сочинуваат сите членови. Собранието може да го свика секој од членовите/ките, 

најмалку еднаш годишно. Расправата за одлуките кои ги носи Собранието може да се 

одржува и онлајн. 

Член 16 

Собранието полноважно одлучува ако се присутни повеќе од една половина од вкупниот 

број на членови. Собранието одлуките ги донесува со мнозинство гласови од присутните 

членови. При работата на Собранието на Здужението секој член на здружението поседува 

право само на еден глас. Ова право не може да се пренесе на други лица.  



Член 17 

Собранието од своите редови избира Претседател кој раководи со седниците на 

Собранието и врши други работи утврдени со Деловникот за работа на Собранието на 

Здружение ДИЈАЛОГ- ЦЕНТАР ЗА ДЕЛИБЕРАТИВНА ДЕМОКРАТИЈА Прилеп . 

Член 18 

Собранието на Здружение ДИЈАЛОГ- ЦЕНТАР ЗА ДЕЛИБЕРАТИВНА ДЕМОКРАТИЈА Прилеп 

од своите редови избира Извршен одбор, кој е извршен орган на Собранието, на редовни 

и вонредни собранија.  

Член 19 

Надлежности на Собранието на Здружение ДИЈАЛОГ- ЦЕНТАР ЗА ДЕЛИБЕРАТИВНА 

ДЕМОКРАТИЈА Прилеп се: 

- Донесува Статут на здружението; 

- Врши дополнувања и измени на Статутот со двотретинско мнозинство гласови од 

вкупниот број на членови; 

-Го избира Извршниот одбор, како и негови одделни членови со просто мнозинство 

гласови од вкупниот број на присутни членови на седницата; 

-Усвојува програмска ориентација за работа на здружението за период од 3 години; 

-Разгледува и усвојува периодични и годишни извештаи за работа на органите и телата на 

здружението; 

-Усвојува завршна сметка на Здружението; 

-Расправа за постигнатите резултати во работењето на здружението и дава насоки за 

натамошен развој на здружението; 

-Донесува одлуки, заклучоци, препораки за решавање на прашања од интерес на 

здружението; 

-Решава за формирање и укинување на ограноци и други форми на организирање на 

здружението; 

-Одлучува за промена на името на здружението;  

-Врши други работи кои произлегуваат од Статутот и законите. 

 

 



Член 20 

Дејностите кои спаѓаат во делокругот на работа на Собранието во итни случаи ги врши 

Извршниот одбор на здружението, при што Извршниот Одбор има обврска на првата 

наредна седница на Собранието да поденесе извештај за преземените активности. 

Член 21 

Извршниот Одбор на Здружение ДИЈАЛОГ- ЦЕНТАР ЗА ДЕЛИБЕРАТИВНА ДЕМОКРАТИЈА 

Прилеп брои пет члена: Претседател и четири члена. Гласот на Претседателот при 

одлучување на извршниот одбор каде постои еднаков број на гласови за и против одредена 

одлука е одлучувачки. Претседателот на извршниот одбор, воедно е и Претседател на 

здружението. Собранието го бира извршниот директор со просто мнозинство гласови од 

вкупниот број на присутни членови на седницата. Мандатот на членовите на Извршниот 

одбор трае 3 години, со можност за повторен избор. 

Член 22 

 Во надлежност на Извршниот одбор е следното:  

-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 дополнувања на Статутот; 

-Носи Деловник за својата работа; 

-Одлучува за престанок со работа на здружението со двотретинско мнозинство; 

-Одлучува за здружување или разделување од друго здружение и за зачленување во сојуз 

и меѓународни организации; 

-Донесува соодветни правилници, прифаќа спогодби и склучува договори; 

-Донесува одлуки за формирање на постојани и повремени комисии, и ја насочува нивната 

работа; 

-Подготвува периодичен и годишен извештај за својата работа; 

-Управува и одговара за управувањето со имотот на здружението; 

-Именува потписници на жиро сметката на здружението; 

-Врши и други работи предвидени со овој Статут и со релевантните законски норми. 

 



Член 23 

Извршниот одбор за својата работа е одговорен пред Собранието на Здружение ДИЈАЛОГ- 

ЦЕНТАР ЗА ДЕЛИБЕРАТИВНА ДЕМОКРАТИЈА Прилеп. Собранието на здружението може да 

го отповика Извршниот одбор, или одделен негов член. Предлог за отповикување на 

Извршниот одбор или на негов член може да поднесат најмалку 2/3 од членовите на 

собранието. Предлогот за отповикување мора да биде во писмена форма. 

Член 24 

Извршниот одбор се состанува и одржува седници по потреба. Седниците на извршниот 

одбор ги свикува претседателот на Извршниот Одбор Предлог за свикување на седница на 

извршниот одбор може да поднесе било кој член на Извршниот одбор. Со седницата 

раководи и претседава претседателот на Извршниот одбор, а во негово отсуство член кој 

ќе го избере Извршниот одбор. Начинот на свикување на седницата и на работење на 

извршниот одбор се одредува со Деловникот за работа на Извршниот одбор.  

Член 25 

Извршниот одбор своите одлуки ги донесува со јавно гласање, со мнозинство гласови од 

вкупниот број на членови.  

 

ФИНАНСИРАЊЕ 

Член 26 

Здружение ДИЈАЛОГ- ЦЕНТАР ЗА ДЕЛИБЕРАТИВНА ДЕМОКРАТИЈА Прилеп остварува 

средства од: 

- Доброволни прилози, донации, грантови, подароци од фондации, трговски 

друштва, невладини и  владини организации; 

- Буџет на Република Македонија; 

- Провизии од органи, организациии, заедници и други институции; 

- Други услуги; 

- И на други начини според Законот за здуженија и фондации. 

-  

Член 27 

За користење и располагање со средствата на Здружението ДИЈАЛОГ - ЦЕНТАР ЗА 

ДЕЛИБЕРАТИВНА ДЕМОКРАТИЈА Прилеп одлучуваат органите на центарот за истражување 

на делиберативна демократија. 

 

 



ПРЕСТАНОК СО РАБОТА 

Член 28 

Здружението ДИЈАЛОГ - ЦЕНТАР ЗА ДЕЛИБЕРАТИВНА ДЕМОКРАТИЈА Прилеп ќе престане 

со работа ако за тоа одлучат неговите членовите, ако бројот на членовите се намали под 

бројот определен за основање, ако настапат причини утврдени со член 63 од Законот.  

Одлука за престанок на работата на Здружение ДИЈАЛОГ- ЦЕНТАР ЗА ДЕЛИБЕРАТИВНА 

ДЕМОКРАТИЈА Прилеп донесува Собранието на здружението со двотретинско мнозинство 

од вкупниот број на членови на Собранието. 

Член 29 

По престанокток на работата на Здружение ДИЈАЛОГв- ЦЕНТАР ЗА ДЕЛИБЕРАТИВНА 

ДЕМОКРАТИЈА Прилеп, имотот и другите права и приходи по намирувањето на обврските 

преминуваат во сопственост на основачите. 

 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 30 

Право на толкување на одредбите од овој Статут има Собранието на Здружение ДИЈАЛОГ - 

ЦЕНТАР ЗА ДЕЛИБЕРАТИВНА ДЕМОКРАТИЈА Прилеп, а меѓу двете Собранија, Извршниот 

одбор и Претседателот на Здружение ДИЈАЛОГ - ЦЕНТАР ЗА ДЕЛИБЕРАТИВНА 

ДЕМОКРАТИЈА Прилеп.  

Член 31 

 Измени дополнувања на овој Статут се вршат по иста постапка како и за неговото 

донесување.  

Член 32 

Овој Статут влегува во сила со денот на донесувањето. 

 

 

Датум и место                                                                                                                        Претседател  

11.08.2016                                                                                                                         Јосипа Ризанкоска 


