Статут и организациска структура
на
Мрежата на младински банки - Македонија
I. Општи одредби
Член 1
Со овој Статут се одредуваат: името и правниот статут на Мрежата, целите, задачите и
формите на нејзините активности, органите на мрежата, начинот на нивното избирање,
отповикување и траење на службата, условите за членство во мрежата, механизмите за
координација и контрола во мрежата, како и други прашања суштински за работата на
мрежата и исполнување на личните и заедничките цели и интереси на членовите на
мрежата.
Името на мрежата на македонски јазик е Мрежа на младински банки – Македонија,
а скратеното име на македонски јазик е ММБМ. Името на мрежата на англиски јазик
е: Youth Banks Network Macedonia. Скратеното име на мрежата на англиски е: YBNM.
Член 2
Мрежата за младински банки – Македонија е неформално здружување на граѓански
организации од Македонија кои работат на темите младинска вклученост, младински
активизам и младинско вработување. Во првите две години од основањето, мрежата
ќе биде неформална, додека по истекот на втората година, највисокиот орган на
одлучување на мрежата ќе го дефинира нејзиниот иден правен статус.
Член 3
Целта на мрежата е да придонесе за овозможување законски и да поттикне
подобрување на социо-економски политики за зголемување на младинското
вработување, како и да застапува политики за вработување на младите преку примена
на моделот на младински банки во земјата. Оваа мрежа ќе придонесе да се
реализираат и координираат целите и интересите на студентите и младите луѓе во насока
на промоција на нивното учество, иницијативност и вклученост во процесите на
застапување и лобирање на локално ниво.
Член 4
Мрежата на младински банки – Македонија има сопствен симбол. Симболот на мрежата ќе
биде нејзиното лого кое ги отсликува целите на мрежата.
Член 5
Член на Мрежата на младински банки – Македонија може да биде само граѓанско
здружение регистрирано на територијата на Република Македонија кое ќе ги

прифати целите и задачите на Мрежата и доброволно ќе пристапи кон членство под
условите и на начин пропишан со овој Статут.

II. Цели и задачи на Мрежата на младински банки – Македонија и начин на
нивна реализација
Член 6
Главната цел на мрежата е подобрување на состојбата на младите и зголемување на
нивното активно учество. Мрежата има за цел да работи на подобрување на условите за
зголемување на младинската вработеност, како и да застапува политики со кои ќе се
овозможи вработување на младите особено преку примена на моделот на младински
банки во земјата. Мрежата на младински банки – Македонија ќе ја остварува оваа цел во
соработка со сите релевантни чинители, ќе гради партнерства, иницира иницијативи, како
и застапува идеи и активности со цел да се промовира учеството на младите, нивната
иницијативност и вклученост во процесите на локално ниво.
Останати цели на мрежата се:
•

•

•

•
•
•
•
•
•

•

Воспоставување на активности со цел иницирање на јавна дебата и дијалог со
локалните и централните власти со цел поддршка на процесот на младинско
вработување;
Градење на капацитети на членките на мрежата за политики на застапување кои
ќе одат во насока на создавање на работни места за млади преку моделот на
младински банки;
Нудење и спроведување услуги за општините со цел овозможување на законска,
политичка и социо-економска рамка и политики за младинско учество преку
воспоставување фондови за младински банки;
Постепено зголемување на свесноста на локалните и националните власти, како и
застапување за нивна поддршка за процесите за вработување на младите;
Стимулирање и зајакнување на младинскиот активизам;
Поттикнување на младински потенцијал особено во помалите (руралните) средини;
Создавање и развој на можности за овозможување финансиска поддршка на
младински проекти и иницијативи;
Зголемување на свеста на заедницата за општествена одговорност;
Застапување за процеси кои ќе овозможат директно вклучување на младите во
процесите кои се однесуваат на нив и кои ги засегаат во рамки на локалната
самоуправа;
Едукација и информација за концептот и процесите на младински банки во
Македонија и пошироко.
Член 7

Со цел да ја обезбеди реализацијата на нејзините цели и задачи, Мрежата на младински
банки – Македонија ќе ги извршува активностите на следните начини:
•
•
•

•
•

Вмрежува, комуницира и соработува со сите релевантни чинители од локалната и
централната власт, бизнис заедницата и граѓанскиот сектор;
Спроведува активности во форма на обуки, семинари, јавни дискусии и слични
активности со цел зголемување на младинската вработеност во земјата;
Соработува со домашни и меѓународни организации, образовни институции,
Агенција за млади и спорт, Агенција за вработување, Агенција за статистика,
конзуларно дипломатскипретставништва и други релевантни органи;
Ги обединува младите во Македонија и ги инспирира да бидат активни;
Овозможува градење на капацитетите на своите членки и ги зајкнува со знаење,
вештини и алатки за успешно застапување на моделот на младински банки во
Македонија.

III. Органи на Мрежата на младински банки – Македонија
Член 8
Мрежата на младински банки – Македонија ги има следните органи:
1. Генерално собрание
2. Извршен одбор и
3. Претседател
Мрежата може да воспостави и други постојани и привремени тела како иницијативни
одбори, работни групи и слично.

III.1. Генерално собрание
Член 9
Собранието е највисок орган на мрежата. Собранието има водечка улога во
процесот на дефинирање на принципите, стратешките насоки и основните начела на
мрежата. Членовите на Собранието се претставници на колективните членови на мрежата
и се номинирани за членство во Собранието од организацијата која што ја претставуваат.
Застапниците во собранието се избираат за период од две години. Секоја членка на
мрежата е претставувана преку еден претставник во Собранието, а дополнително
Младиинфо Интернационал како организација основач на мрежата учествува со 3
дополнителни претставници од проектниот тим на Мрежата на младински банки –
Македонија во Собранието. Седниците на Собранието се свикуваат по потреба, а најмалку
еднаш годишно. Седниците може да се случат во реално место и време, но и онлајн, кога
постојат пречки да се одржи физичка средба.

Член 10
Собранието ги извршува следните задачи:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Го спроведува Статутот, програмата и другите акти;
Одлучува за промена на целите на здружението;
Одлучува за статусни измени на здружението;
Го усвојува годишниот извештај, упатствата и бизнис планот;
Го усвојува финансискиот план и годишниот финансиски извештај, кога е
потребно;
Донесува одлуки за видот на организацијата, внатрешната организација на
здружението и воспоставување на нови тела и оддели на мрежата;
Донесува одлуки за припојување кон или одделување од други асоцијации и
членства во друштва и други меѓународни организации;
Одлучува зачленување на нови членови или престанување на членството;
Донесува одлука за престанување со работа на мрежата со двотретинско
мнозинство од членови со право на глас во Собранието;
Спроведува избирање и разрешување на претседателот на мрежата, кој
истовремено ќе биде претседател на Генералното Собрание, Извршниот Одбор и
по потреба, на нeкои други тела во мрежата;
Одлучува за трансформација на правниот статус и престанок на мрежата;
Донесува одлуки по други прашања и врши други активности кои ќе настанат како
резултат на оценувањето на програмите или ќе бидат пропишани со законот, овој
Статут и општите одредби на мрежата.
Член 11

Собранието го сочинуваат сите организации членки на мрежата.
Членовите/претставниците се делегираат од страна на организациите членки на мрежата.
Секоја организација има по еден глас. Начинот и постапката за кандидирање и избор на
членови на Собранието се доуредува со документот кој детално ги уредува условите и
критериумите за членство во Мрежата.
Член 12
Генералното Собрание ќе ги извршува работните активности и ќе донесува одлуки на
неговите седници. Седниците на Генералното Собрание ги свикува
Претседателот а во случај на отсуство нив ги свикува лицето уредно назначено од него,
а е член на Извршниот Одбор. Седницата на Генералното Собрание се свикуваат и на
предлог на Извршниот Одбор или на предлог на 1/3 од сите членови на Генералното
Собрание.
Собранието има кворум ако се присутни повеќе од половината од вкупниот број членови.
Доколку Претседателот во рок од 14 дена од датумот на кој е поднесен предлогот не
свика седница на Генералното Собрание од какви било причини, истото може да го свика

Извршниот Одбор. На седницата на Генералното Собрание се разгледуваат работните
активности на Извршниот одбор.
Член 13
Собранието одлучува со мнозинство од вкупниот број на присутни членови за сите
прашања, освен за прием на нови членки, вклучително и исклучување од членство,
дополнување и усвојување на основните принципи, промена на правен статус/
трансформација и одлука за престанок на мрежата, кога се носи одлука со двотретинско
мнозинство.
Собранието може да одлучува и по електронски пат. Одлуката се носи со мнозинство
гласови од сите членки на мрежата.
Член 14
Одлуките на Генералното Собрание се донесуваат по пат на јавно гласање.
За извршувањето на сите работни активности на оваа седница на Генералното Собрание
се води записник потпишан од претседавачот и двајца членови уредно избрани од
Генералното Собрание.

III.2. Извршен одбор
Член 15
Извршниот Одбор е извршно тело на Мрежата на младински банки - Македонија.
Извршниот Одбор ги извршува следните активности:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Подготовка на седниците на Генералното Собрание;
Изработува и предлага измени и дополнувања на Статутот;
Ги подготвува одлуките кои треба да ги донесе Генералното Собрание;
Донесува одлуки по приговори и жалби;
Изготвување на предлог одредби, кои понатаму треба да се усвојуваат од
Генералното Собрание и давање предлози за усвојување на мислења и заклучоци.
Донесува годишни програми и планови за својата работа и финансиски план и
работата на мрежата;
Носи мерки за обезбедување на ефективно извршување на програмата;
Ги разгледува пријавите за членство во мрежата и дава препораки до Собранието;
Поттикнува мобилизиција на средства;
Ги собира и распределува материјалните средства;
Донесува одлуки за доделување награди, признанија и пофалници;
Воспоставува повремени тела;
Подготвува годишен извештај за својата работа и работата на мрежата кој се
разгледува и усвојува од страна на Собранието.

Член 16
Одборот го сочинуваат преставници на организациите – членки на мрежата. Членките
предлагаат претставник во одборот и негов заменик. Вкупниот број на членови во
одборот е 3 со времетраење на нивната служба од 2 години и можност да бидат
повторно избрани. Членовите на Одборот се бираат со мнозинство од бројот на членови
во Собранието кои гласале, но не помалку од една третина од вкупниот број членови.
Член 17
Извршниот Одбор ќе одговара за своите работни активности пред Генералното Собрание
на мрежата. Генералното Собрание може да го отповика или повлече Извршниот Одбор
или некој од неговите членови. Предлогот за отповикување или повлекување на
Извршниот Одбор или некој од неговите членови може да се донесе од кое било тело во
Мрежата или минимум 1/3 од членовите на Генералното Собрание. Овој предлог мора да
биде во писмена форма и да содржи детално образложение.
Член 18
Извршниот Одбор ќе ги извршува своите активности на седницата свикана и водена од
Претседателот на одборот.
Сите извршени активности ќе бидат валидни и правосилни доколку минимум половина од
сите членови се присутни на седницата на Извршниот Одбор. Извршниот Одбор ќе
донесува одлуки со мнозинство на гласови на членовите кои се присутни на оваа седница,
сепак под услов дека 1/3 од гласовите се дадени од страна на вкупниот број на членови
на Извршниот Одбор.
Член 19
Предлогот за свикување седница на Извршниот одбор може да биде поднесен од
минимумот членови на Извршниот Одбор и 1/3 од сите членови на Генералното Собрание.
Со седницата на Извршниот Одбор раководи и претседава Претседателот, а во негово
отсуство член кој ке го избере Извршниот Одбор.
Член 20
Одлуките на Извршниот Одбор ќе се донесуваат по пат на јавно гласање. Извршниот
одбор ќе води записник за извршените активности кој ќе биде потпишан од
Претседателот и Секретарот.

III.3. Претседател на Мрежата на младински банки - Македонија
Член 21

Мрежата на младински банки – Македонија ќе има претседател. Претседателот
ќе биде избран и разрешуван од страна на Генералното собрание освен во првите две
години од постоењето на мрежата кога претседателот ќе биде назначен од
страна на Младиинфо Интернационал како организација основач на Мрежата
на младински банки – Македонија. Мандатот на претседателот на мрежата е со
времетраење од 2 години, и право на повторен реизбор. За претседател на мрежата се
избира лице кое е член на мрежата со најмалку една година активно учество во органите,
телата и активностите на мрежата.
Член 22
Предлогот за кандидат за Претседател на Мрежата ќе биде даден од најмалку три члена
на Генералното Собрание. Кандидатот ќе биде кандидиран и избран за Претседател
откако мнозинството од вкупниот број на членови на Генералното Собрание ќе гласа ЗА.
Член 23
Претседателот на Мрежата на младински банки – Македонија ги извршува следните
активности:
•
•
•
•
•
•
•

Ја преставува мрежата;
Ги свикува и води сите седници на мрежата;
Ги потпишува одлуките и сите други одредби на мрежата и се грижи за нивното
извршување;
Предлага развојна програма за мрежата и ги координира нејзините работни
активности;
Одговорен е за обезбедување јавни работни активности на Мрежата;
Извршува некои други активности како што може да му бидат доделени од страна
на Генералното Собрание, извршниот одбор или од овој Статут;
Претседателот на Мрежата на младински банки - Македонија одговара пред
Генералното Собрание за извршувањето на своите активности.
Член 24

Службата на Претседателот на Мрежата ќе престане:
• на негово барање;
• по негово разрешување.
Предлогот за разрешување на Претседателот треба да дојде од страна на тело на
мрежата или минимум 1/3 од членовите на Генералното Собрание.
Генералното Собрание ќе одлучува за разрешување на Претседателот со мнозинство на
гласови од вкупниот број на членови.
Во случај на оставка или трајна попреченост на член, член на орган за управување или
претставник на мрежата, Извршниот одбор одредува вршител на должност за период до

донесување на одлука од Генералното Собрание за избор на нов член, односно
претставник на мрежата.

III.4. Други тела
Член 25
По потреба Собранието донесува одлука за формирање на други работни тела.
Критериумите и начинот на работа на другите тела се утврдува во Деловникот за работа
на Собранието, и ако е потребно, со посебни акти на формираните други работни тела.
IV. Членство во Мрежата на младински банки – Македонија
Член 26
Членството во Мрежата е колективно. Колективните членови на Мрежата на младински
банки може да бидат други здруженија, нивни организациони единици или нивни
синдикати, доколку стапат во мрежата доброволно со потпишување на пристапница во
Мрежата, со претходни одлуки донесени од нивните одговорни органи.
Член 27
Собранието на мрежата одлучува за прием на членки. Собранието исто така, одлучува и
за исклучување на членките на мрежата.
Член 28
Како појдовни критериуми за членство се сметаат следните:
•

•

•

Форма на организација: здруженија и фондации основани согласно Законот за
здруженија и фондации, како и мрежи на граѓански организации кои ќе имаат
статус на една поединечна организација во Мрежата на младински банки Македонија.
Спроведени активности и импакт: портфолио на успешно спроведени проекти
во областа на младинско охрабрување, младински активизам и младинско
вработување, одлично познавање на младинскиот сектор, искуство со конкретна
соработка со единиците на локалната самоуправа, искуство во работа со
релевантните чинители од областа млади.
Внатрешна организација: поделба меѓу управувачкото и извршното тело на
организацијата, тим од најмалку 3 младински работници со искуство во младинска
работа, вклученост на локални волонтери, воспоставени стандарди на добро
управување и јасна внатрешна организациска поставеност.

•

•

Отченост,
транспареност
и
соработка:
редовно
известување
на
конституентите за спроведените активности, јасно комуницирање на визијата и
мисијата на организацијата, активни канали за комуникација, оперативна веб
страница, социјални медиуми, непосредна соработка со младите во нивната
локална заедница.
Посветеност и припадност кон мрежата: подготвеност за инвестирање во
развојот на мрежата, придонес кон мрежата од аспект на персонал, знаење,
вештини, обезбедување средства за раст и развој на мрежата, споделување на
нејзините вредности и придонес кон градењето на нејзиниот идентитет и бренд.

Член 29
Изборот за членови во мрежата се врши по пат на официјална пријава, која пополнета се
доставува до Генералното собрание на мрежата. Освен пријавата, организациите кои
сакаат да се дел од мрежата треба да покажат дека активно работат во областа млади
(копија од статутот), доказ за финансиските капацитети на организацијата (тековна
состојба не постара од 6 месеци), изјава за оперативност, како и писмо за соработка со
одредена општина, потпишано од единицата на локална самоуправа.
Член 30
Членовите на мрежата ги имаат следните права и обврски:
•
•
•
•
•
•
•

Да управуваат со работењето на мрежата, избираат органи и тела на мрежата и да
вршат надзор на истите;
Да учествуваат во реализацијата на програмата на мрежата, да преземаат
иницијативи и задачи;
Да бидат избирани во органите и телата на мрежата и да учествуваат во неговите
работни активности;
Да ги почитуваат сите одредби од овој Статут и другите општи одредби на
Мрежата;
Да бидат совесни во извршувањето на нивните конкретни задачи во Мрежата;
Да го чуват реномето на Мрежата;
Да ги применуваат другите права и обврски од овој Статут и одредбите на
Мрежата.
Член 31

Прекинувањето на членството во Мрежата се врши врз основа на:
•
•
•
•

Непочитување на целите и задачите на Мрежата, овој Статут и другите одредби на
здружението;
Нереализирање на програмата;
Злоупотреба на доделените права и обврски во здружението;
Нарушување на угледот на здружението.

Одлуката за прекинување на членството во Мрежата може да биде донесена од минимум
8 членови на мрежата. Овој предлог треба да се образложи и поднесе во писмена форма.
Извршниот Одбор има право да одлучува по прекинување на членството, после дадена
изјава од страна на засегнатиот член. По прекинување на членството, Мрежата ќе го
избрише членот од регистарот на членови.
Член 32
Одлуките за прифаќањето и исклучување на членови на Мрежата се донесуваат од страна
на Генералното Собрание.
V. Јавно работење на Мрежата на младински банки – Македонија
Член 33
Надзорот на работните активности на Мрежата на младински банки - Македонија го вршат
неговите тела и членови на начин пропишан во овој Статут.
Член 34
Мрежата го одржува јавното работење преку информирање на широката јавност за
активностите на неговите органи и тела преку средствата за јавно информирање.
Информирањето на широката јавност ќе се врши со соопштенија, прес конференции или
присуство на јавните медиуми на седниците на неговите органи и тела. Седниците може
да се одржуваат зад затворени врати во случај на специјални околности. Јавните работни
активности на Мрежата ќе се одржуваат со издавање редовни или вонредни публикации,
каталози, брошури и информации на медиумите на мрежата.
Член 35
Мрежата е претставувана од нејзиниот претседател. Во отсуство на претседателот,
мрежата може да биде претставена од некој од членовите на Извршниот одбор.
Член 36
Со цел извршување на утврдените стучни, оперативно-технички, административни, општи
и дополнителни активности, материјално и финансиско работење како неопходни
потреби на здружението, е воспоставена канцеларија на Мрежата на младински банки Македонија. Канцеларијата на мрежата е во просториите на Асоцијацијата за едукација
Младиинфо Интернационал, како основач на Мрежата.
VI. Преодни и крајни одредби
Член 37

Измените и дополнувањата на овој Статут се вршат по истата постапка како и при
нивното усвојување. Сите прашања кои не се регулирани со овој Статут ќе се регулираат
со другите одредби на Генералното Собрание на Мрежата на младински банки Македонија.
Член 38
Релевантното значење на одредбите од овој Статут го одредува Генералното Собрание на
Мрежата на нејзините седници, а помеѓу седниците на Генералното Собрание истото ќе го
одредува Извршниот Одбор.
Член 39
Мрежата на младински банки – Македонија е основана во рамки на проектот Мрежа на
младински банки – Македонија, поддржан од проектот за граѓанско учество на
УСАИД, а предводен од Асоцијацијата за едукација Младиинфо Интернационал.
Младиинфо Интернационал, заедно со партнерските организации Порака Нова –
Струга, ЦЕФЕ Битола, Младински совет Прилеп и Младинска алијанса –
Крушево се организациите кои ја основаа мрежата во рамки на проектот.
Член 40
Овој Статут стапува на сила од датумот на неговото усвојување.
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