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I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1. 

Име 

 Здружението има име: Европско движење во Република Македонија. 

Европското движење во Република Македонија (во натамошниот текст: 
Движење) е здружение во смисла на Законот за здруженија и фондации 
(Службен весник на Република Македонија бр. 52/10).  

 Скратена ознака на Движењето е ЕДРМ. 

Член 2.  

Припадност 

 Движењето е полноправен член на меѓународното здружение "Европско 
движење" (Моувемент Еуропéен, Еуропеан Мовемент) со седиште во Брисел - 
Белгија.  

 Движењето ги продолжува традициите и дејствувањето на Македонскиот 
совет на Европското движење, основан во Скопје во 1991 година.  

Член 3. 

Седиште 

Седиштето на Движењето е во Скопје.  

Адресата на седиштето ја определува Секретаријатот на Движењето. 

Член 4.   

Цели 

 Основна цел на Движењето е да придонесе во создавањето на обединета 
федерална Европа, заснована врз почитувањето на основните права, принципите 
на мирот, демократските принципи на слобода и солидарност и учество на 
граѓаните.  

Движењето ги споделува заложбите за градење европски модел на општество 
кој за сите негови граѓани ќе гарантира слобода, безбедност, работа, социјална 
сигурност, остварување на културните потреби, заштита на животната средина 
и квалитет на животот.  

Особено залагајќи се за Европа без какви и да е линии на поделби, Движењето 
посебно ќе се насочи кон ширење на европскиот дух и идеи во Република 
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Македонија, целосно интегрирање на Република Македонија во Европската 
унија, прифаќање на вредностите кои се основа на европската интеграција во 
Република Македонија, како и активно учество на Република Македонија во 
изградбата на обединета Европа.   

Член 5.  

Задачи 

 Во остварувањето на своите цели, Движењето посебно ќе работи на: 

 поттикнување на јавната свест во Република Македонија за европските 
вредности, придобивките и иднината на европската интеграција, 

 поттикнување на разбирањето, меѓусебното познавање и сестраната и 
слободна комуникација меѓу луѓето, заедниците, организациите и државите 
на единствениот европски простор, 

 објективно и аналитичко согледување на состојбата, потребите и 
перспективите на односите меѓу Република Македонија и Европската унија, 
како и идентификација и промоција на интересите на Република Македонија 
во интегративниот процес,  

 придонес кон развивањето демократски дијалог за сите прашања на 
европската интеграција, за вграденоста на темелните европски вредности во 
општествениот и правниот поредок, како и во јавниот живот во Република 
Македонија и за приближувањето на Република Македонија кон Европската 
унија, 

 развој на цивилното општество во Република Македонија и негово 
вклучување и придонес во остварувањето на визијата за Европа на 
граѓаните, 

 поттикнување на добрососедската и регионалната соработка заснована врз 
заедничките европски стремежи  

 други задачи кои произлегуваат од целите на Движењето. 

Член 6.  

Начин на дејствување 

Своите цели и задачи, Движењето ги остварува преку: а) постојана 
активност и соработка на членовите, како на подрачјето на Република 
Македонија, така и на меѓународен план; б) организирање семинари, трибини, 
конгреси, конференции, колоквиуми, тркалезни маси и други облици на дебата 
и размена на мислења; в) реализирање образовни, воспитни и информативни 
активности; г) истражувачки и студиски активности; д) издавачка дејност; ѓ) 
изложби и манифестации и е) организирање други активности во согласност со 
целите на Движењето.  

Член 7.  

Соработка со други организации 
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Движењето соработува со другите членови (полноправни и придружни) на 
меѓународното здружение "Европско движење". 

 Движењето соработува со здруженија и други организации со слични 
цели од Република Македонија и од други земји. За пристапување кон некоја од 
тие организации решава Собранието на Движењето.  

Член 8.  

Недискриминација и неутралност 

Во своето дејствување, Движењето поаѓа од принципот на 
недискриминација, врз каква и да е основа.  

Движењето е неутрално во поглед на партиската определеност. 

II. ЧЛЕНСТВО 

Член 9.  

Членови 

 Членови на Движењето можат да бидат: а) поединечни членови, б) 
колективни членови, в) почесни членови. 

Поединечен член може да стане секое полнолетно лице, државјанин на 
Република Македонија, кое ги прифаќа целите и Статутот на Движењето.  

Поединечен член може да стане и лице кое не е државјанин на Република 
Македонија.  

Зачленувањето е доброволно и се врши со пристапница. 

Колективен член може да стане секоја организација, здружение, трговско 
друштво, институција или друго правно лице што има седиште на територијата 
на Република Македонија, а ги прифаќа целите и Статутот на Движењето.  

Почесен член може да станат физички или правни лица, кои дале посебен 
придонес во остварувањето на целите на Движењето. 

За членството се води регистар, кој се ажурира редовно, а најмалку 
еднаш годишно. 

Движењето гарантира анонимност на личните податоци на членовите, 
кои тоа ќе го побараат. 

Член 10.  

Членарина 
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 Износот на членарината што ја плаќаат поединечните членови ја 
определува Собранието. 

 Колективните членови плаќаат членарина во износ и на начин утврден со 
посебен договор со тој колективен член. 

Почесните членови - физички лица плаќаат членарина во висина определена за 
поединечните членови. 

Член 11.  

Престанок на членството 

 Својството на поединечно членување престанува со истапување од 
членството врз основа на писмена изјава или со исклучување. 

 Својството на колективно членување престанува со престанок на 
важењето на договорот или со исклучување. 

 Членот кој со своето однесување и постапки ги нарушува Статутот и 
угледот на Движењето или не плаќа членарина подолго од три години се 
исклучува со решение на Извршниот одбор. На решението од став 3 на овој 
член, членот на Движењето има право да поднесе приговор до Собранието во 
рок од 15 дена од денот на приемот на решението. 

 При престанокот на членството се враќа пристапницата.  

  

III. ОРГАНИЗАЦИЈА И ОРГАНИ НА ДВИЖЕЊЕТО 

Член 12.  

Огранок 

 Огранок на Движењето може да се формира на територијата на една или 
повеќе единици на локалната самоуправа односно градот Скопје, со најмалку 
десет членови на Движењето. 

 Начинот на работа и организирање на ограноците се утврдува со 
правилник што го донесува Собранието.  

 Одлука за основање и престанок на дејствување на огранок донесува 
Извршниот одбор, во согласност со правилникот од став 2 на овој член. 

 Огранокот може да донесува сопствени програми, планови и други акти 
во согласност со Статутот и другите акти на Движењето.  

Член 13.  
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Органи на Движењето 

 Органи на Движењето се: 

 а) Собрание; б) Надзорен одбор в) Извршен одбор; г) Секретаријат д) 
претседател на Движењето. 

  

Член 14.  

Собрание 

Положба и состав на Собранието 

 Собранието е највисок орган на Движењето. 

 Собранието се состои од: 

 а) сите поединечни членови на Движењето, 

 б) по тројца претставници на секој колективен член, 

 в) почесните членови.  

 

Член 15.  

Седница на Собранието 

 Седница на Собранието се одржува најмалку еднаш годишно,  
 Вондредна седница на Собранието може да се одржи по писмено барање од 

една третина на членовите на здружението која се одржува најдоцна до 30 
дена од денот на поднесување на барањето, 

 Ако претседателот на Собранието во рок од 30 дена од денот на дадениот 
предлог не свика седница, седницата ја свикува Извршниот одбор или 
иницијаторите. 

 Начинот на свикување на собранието, работата и донесувањето на одлуките 
и одлучувањето без присуство, се уредуваат со статутот на здружението, 

 Седница на Собранието свикува претседателот на Собранието. 
 Собранието се свикува најмалку осум дена пред денот на неговото 

одржување.  

Член 16.  

Надлежност на Собранието 

 Собранието на Движењето: 
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 го донесува и менува Статутот на Движењето, 

 донесува Програма на Движењето, 

 донесува насоки и планови за работа, 

 усвојува годишен извештај за работата и финансиски   извештај и го 
објавува на својата веб страна, 

 доставува финансиски извештај до надлежниот орган на државната управа, 
односно до органот на општините во случаите кога користи сретства од 
Буџетот на РМ, односно од буџетите на единиците на локалната самоуправа,  

 го разгледува извештајот на Надзорниот одбор, 

 одлучува за промена на целта на здружувањето, 

 донесува правилник за начинот на работа и организирање на ограноците, 

 Избира и разрешува членови на органите, 

 Одлучува за внатрешната организација и организационите форми на 
органите на здружението, 

 одлучува за здружување или разделување од друго здружение и за 
зачленување во сојузи и меѓународни организации, 

 констатира прием на нови членови и престанок на членувањето, 

 ја утврдува висината на членарината на поединечните членови,  

 избира претседател на Движењето,  

 избира претседател и членови на Надзорниот одбор, 

 именува почесни членови, 

 решава по приговорите против одлуките на Извршниот одбор или на 
ограноците, 

 одлучува за престанок на Движењето, 

 врши и други работи кои произлегуваат од овој Статут и општите акти на 
Движењето. 

 Собранието е надлежно и за сите други прашања за кои според овој Статут 
не е надлежен некој друг орган на Движењето.  

 Собранието заради остварување на работите од своја надлежност донесува 
правилници, одлуки, решенија, заклучоци и други акти. 

Член 17.  
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Одлучување 

 Собранието може да работи ако на него присуствуваат најмалку една петина 
од вкупниот број на членови, но не помалку од дваесет членови. 

 Собранието донесува полноважни одлуки со мнозинство гласови на 
присутните членови, освен за прашањата за кои со овој Статут е поинаку 
определено.  

 Во случај на еднаков број гласови, решава гласот на претседателот. 

 Одлуките на Собранието, по правило, се донесуваат јавно.  

 Одлуките можат да се донесуваат со тајно гласање доколку за тоа се изјасни 
повеќе од половина од присутните членови на Собранието. Со тајно гласање 
може да се одлучува за прашањата од член 16 став 1 алинеи 7, 12, 13, 14 и 17 
на овој Статут.  

 За работата на Собранието се води Записник. 

Член 18.  

Мандат, избори и отповикувања 

 Органите на Движењето се избираат на четири години.  

 Орган, односно член на орган може да биде повторно избран двапати на 
истата функција по истекот на мандатот.  

 Собранието врши избор или отповикување на предлог на Извршниот одбор, 
претседателот или на најмалку дваесет членови.  

 Орган, односно член на орган може да поднесе оставка. Оставката се 
поднесува по писмен пат.  

 Мандатот на членовите што се избрани во текот на траењето на мандатот на 
соодветниот орган, трае до истекот на мандатот на тој орган.  

  

Извршен одбор 

Член 19.  

Состав на Извршниот одбор 

 Извршниот одбор се состои од претседателот и триесет до триесет и пет 
членови. 
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 По должност, надвор од овој број, полноправни членови на ИО се и 
претседателите на ограноците на ЕДРМ како и претседателите на 
колективните членови на Движењето.  

 Од редот на членовите на Извршниот одбор Собранието избира 
Секретаријат, тројца до петмина потпретседатели,  генерален секретар на 
Движењето и меѓународен секретар на Движењето.  

 Мнозинството на членовите на Извршниот одбор се државјани на Република 
Македонија. 

Извршниот одбор одржува седници најмалку двапати годишно.  

Член 20.  

Надлежност на Извршниот одбор 

 Извршниот одбор:  

 ги подготвува седниците на Собранието и предлог актите што ги донесува 
Собранието, 

 ја спроведува политиката, заклучоците, одлуките и другите акти донесени од 
Собранието, 

 го организира и следи остварувањето на програмските активности на 
Движењето,  

 основа комисии, секции, работни и студиски тела и други облици на 
дејствување кои произлегуваат од програмите и другите акти на Движењето,  

 одлучува за основање и престанок на дејствување на огранок,   

 го определува начинот и обликот на водење на регистар на членовите,  

 го определува начинот на собирање на членарината, 

 одлучува за склучување договори со колективните членови,  

 одлучува за исклучување на членови на Движењето,  

 управува и одговара за управувањето со имотот на Движењето, 

 врши и други работи кои произлегуваат од овој Статут и од одлуките и 
заклучоците на Собранието. 

Секретаријат 

Член 20 А 

 Секретаријат е извршно-оперативен орган на Движењето. 
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 Секретаријатот се состои од претседател и десет до четиринаесет члена  

Член 20 Б  

Надлежностите на Секретаријатот 

 ги подготвува седниците на Собранието и Извршниот одбор и ги 
подготвува актите што ги донесуваат Собранието и Извршниот одбор; 

 подготвува годишен или периодичен извештај за својата работа и го 
објавува согласно Законот за здруженија и фодации; 

 се грижи за соработка со други здруженија, организации, институци и 
органи; 

 ги организира активностите од областа на меѓународната соработка и 
определува делегати во органите и телата на меѓународно ниво; 

 донесува одлука за формирање на Стручна служба на движењето, 
донесува Правилник за нејзината работа и врши контрола врз работата; 

 определува адреса на седиштето на Движењето и се грижи за неговите 
простории. 

 Секретаријатот за работите од својата надлежност донесува оперативни 
планови и програми за работа, правилници, одлуки, решенија, заклучоци 
и други акти. 

Член 21.  

Начин на работа и одлучување на Извршниот одбор и Секретаријатот 

Со седниците на Извршниот одбор и Секретаријатот претседава 
претседателот, а во негово отсуство или по негово овластување, еден од 
потпретседателите. 

Извршниот одбор и Секретаријатот можат да работат ако на него 
присуствуваат повеќе од една третина од членовите.  

Одлуките на Извршниот одбор и Секретаријатот се донесуваат со 
усогласување. Доколку не се постигне согласност, одлуките се донесуваат со 
мнозинство од присутните членови, со јавно или тајно гласање гласање.  

Член на Извршниот одбор или член на Секретаријатот се иззема од 
гласање за прашања поврзани со него, со неговиот брачен другар или роднина 
до втор степен и за прашања кои се однесуваат на некое правно лице врз кое тој 
има контрола или економски интерес. 

За работата на Извршниот одбор и Секретаријатот се води записник. 
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Извршниот одбор и Секретаријатот меѓу две собранија можат да 
кооптира до тројца нови членови. 

Член 22.  

Претседател 

 Претедателот: 

 го претставува и застапува Движењето; 

 ги свикува и претседава со седниците на Собранието, Извршниот одбор и 
Секретаријатот; 

 ги насочува активностите за извршување на одлуките на органите на 
Движењето; 

 ги потпишува одлуките и другите акти на Движењето и 

 ги овластува потпретседателите за вршење определени работи од 
неговата надлежност, 

 по завршувањето на мандатот, Претседателот се избира на функцијата 
почесен претседател кој има право да учествува во работата на 
Претседателството и другите органи на Движењето, со право на глас. 

  Член 23. 

Потпретседатели 

 Потпретседателите на Движењето го заменуваат претседателот во негово 
отсуство, односно по негово овластување и вршат работи кои им ги доверува 
Собранието, Извршниот одбор и Секретаријатот. 

Член 24. 

Генерален секретар  

 Генералниот секретар: 

 ги организира и координира работите кои произлегуваат од одлуките на 
Собранието и на Извршниот одбор,  

 се грижи за законитоста и за јавноста во работењето на Движењето,  

 ја води кореспонденцијата на Движењето, 

 се грижи за користење на знакот и печатот на Движењето,  

 дава предлози за активности за спроведување на актите донесени од 
органите на Движењето,  
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 дава насоки за работата на Стручната служба. 

  

 

 

Член 24 А 

  

Меѓународен секретар 

Меѓународниот секретар ја организира надворешната активност и 
соработка на Движењето, ги остварува редовните врски со централата на 
Меѓународното европско движење во Брисел, како и со дипломатските и други 
странски претставништва во Скопје. 

Тој ја координира својата дејност со претседателот и генералниот секретар на 
Движењето. 

Член 25.  

Надзорен одбор 

 Надзорниот одбор е составен од претседател и четири членови.  

Членовите на Надзорниот одбор не можат да бидат членови на 
Извршниот одбор.  

Надзорниот одбор врши контрола на наменското користење и 
располагање со средствата и приходите на Движењето, за што му поднесува 
извештај на Собранието најмалку еднаш годишно.  

Член 26.  

Стручна служба 

 Секретаријатот може да основа Стручна служба на Движењето. 

Стручната служба врши стручни, истражувачки, организациски, 
административни и други работи за потребите на Движењето . 

Делокругот и начинот на работата на  Стручната служба  се уредува со 
Правилник што го донесува  Секретаријатот. 

Стручната службата работи по насока на генералниот секретар. 



 
13

IV. ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА 

 

Член 27. 

 Седниците на органите на Движењето се јавни. 

Во Движењето се обезбедува јавност во работењето на неговите органи 
преку редовно информирање на неговите членови за активностите. 

Движењето може да издава билтени, списанија и други гласила                                                                  
во печатена или електронска форма. 

На веб страницата на Движењето го објавува годишните извештаи од 
неговото работење. 

Движењето остварува соработка со средствата за јавно информирање, 
преку нивно редовно информирање за активностите на Движењето, прес-
конференции и други активности.  

V. СТЕКНУВАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СО ИМОТ, ЗАСТАПУВАЊЕ 

Член 28.  

Стекнување и користење имот  

Движењето може да стекнува предмети, парични средства и имотни 
права. 

Паричните средства се стекнуваат од членарина, прилози, донации, подароци и 
слично. 

Движењето може да добива средства од Буџетот на Републиката, 
буџетите на единиците на локалната самоуправа и Буџетот на град Скопје, врз 
основа на претходно изготвени програми, односно проекти.   

Движењето може да остварува приходи и од добивката на трговските 
друштва што ги основало со средства на Движењето и од други извори. 

Средствата на Движењето се користат во согласност со законот за 
здруженија и фондации (сл. Весник 52/10), според програмите и финансиските 
планови, како и другите акти донесени од Собранието, Извршниот одбор и 
Секретаријатот. 

За своите обврски Движењето одговара со својот имот и средства. 

Член 29.  
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Увид во користењето на средствата  

Секој член на Движењето има право да бара да изврши увид во 
користењето на средствата и приходите на Движењето, по пат на писмено 
барање до Извршниот одбор.  

За обезбедувањето на увидот се грижи генералниот секретар, во 
присуство на претседателот на Надзорниот одбор или од негова страна 
определен член на Надзорниот  одбор. Увидот се остварува најдоцна 15 дена по 
приемот на барањето. 

Член 30.  

Застапување 

Движењето во правниот промет и спрема трети лица го застапува 
претседателот.  

Претседателот може, по писмен пат, да овласти друг член на Извршниот 
одбор за застапување за определени работи или во одредени случаи.  

VI. ЗНАК И ПЕЧАТ 

Член 31.  

Знак  

Знак на Движењето е развиорено европско знаме од левата страна, а под 
него од десната страна текстот "Европско движење - Република Македонија".  

Член 32.  

Печат 

Движењето има печат.  

Печатот на Движењето е тркалезен. Во средината на печатот стои 
развиорено европското знаме, а околу него името на Движењето "Европско 
движење во Република Македонија" и седиштето "Скопје".  

VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
 
Член 33.  
 
Престанок на Движењето 
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Движењето престанува доколку за тоа се изјаснат две третини од сите 
членови на Собранието.  
 
Член 34. 
Пренесување имот и средства во случај на престанок  
 

Во случај на престанок на Движењето, имотот и средствата на 
Движењето што остануваат по намирување на обврските се пренесуваат на 
здружение со слични цели, што ќе го определи Собранието на Движењето. 
 
Член 35.  
 
Измена на Статутот 
  

Измени и дополнувања на Статутот донесува Собранието, со 
двотретинско мнозинство на присутните членови. 
 
Член 36. 
  
Влегување во сила 
  

Статутот влегува во сила на денот на неговото донесување. 
 
 Скопје,            Претседател, 
21. 06. 2010 година    Проф.д-р Mилева Ѓуровска 
 


	Скопје, јуни 2010 година I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
	Член 1. 
	Име 
	 Здружението има име: Европско движење во Република Македонија. 
	Европското движење во Република Македонија (во натамошниот текст: Движење) е здружение во смисла на Законот за здруженија и фондации (Службен весник на Република Македонија бр. 52/10).  
	 Скратена ознака на Движењето е ЕДРМ. 
	Член 2.  
	Припадност 
	 Движењето е полноправен член на меѓународното здружение "Европско движење" (Моувемент Еуропéен, Еуропеан Мовемент) со седиште во Брисел - Белгија.  
	 Движењето ги продолжува традициите и дејствувањето на Македонскиот совет на Европското движење, основан во Скопје во 1991 година.  
	Член 3. 
	Седиште 
	Седиштето на Движењето е во Скопје.  
	Адресата на седиштето ја определува Секретаријатот на Движењето. 
	Член 4.   
	Цели 
	 Основна цел на Движењето е да придонесе во создавањето на обединета федерална Европа, заснована врз почитувањето на основните права, принципите на мирот, демократските принципи на слобода и солидарност и учество на граѓаните.  
	Движењето ги споделува заложбите за градење европски модел на општество кој за сите негови граѓани ќе гарантира слобода, безбедност, работа, социјална сигурност, остварување на културните потреби, заштита на животната средина и квалитет на животот.  
	Особено залагајќи се за Европа без какви и да е линии на поделби, Движењето посебно ќе се насочи кон ширење на европскиот дух и идеи во Република Македонија, целосно интегрирање на Република Македонија во Европската унија, прифаќање на вредностите кои се основа на европската интеграција во Република Македонија, како и активно учество на Република Македонија во изградбата на обединета Европа.   
	Член 5.  
	Задачи 
	 Во остварувањето на своите цели, Движењето посебно ќе работи на: 
	 поттикнување на јавната свест во Република Македонија за европските вредности, придобивките и иднината на европската интеграција, 
	 поттикнување на разбирањето, меѓусебното познавање и сестраната и слободна комуникација меѓу луѓето, заедниците, организациите и државите на единствениот европски простор, 
	 објективно и аналитичко согледување на состојбата, потребите и перспективите на односите меѓу Република Македонија и Европската унија, како и идентификација и промоција на интересите на Република Македонија во интегративниот процес,  
	 придонес кон развивањето демократски дијалог за сите прашања на европската интеграција, за вграденоста на темелните европски вредности во општествениот и правниот поредок, како и во јавниот живот во Република Македонија и за приближувањето на Република Македонија кон Европската унија, 
	 развој на цивилното општество во Република Македонија и негово вклучување и придонес во остварувањето на визијата за Европа на граѓаните, 
	 поттикнување на добрососедската и регионалната соработка заснована врз заедничките европски стремежи  
	 други задачи кои произлегуваат од целите на Движењето. 
	Член 6.  
	Начин на дејствување 
	Своите цели и задачи, Движењето ги остварува преку: а) постојана активност и соработка на членовите, како на подрачјето на Република Македонија, така и на меѓународен план; б) организирање семинари, трибини, конгреси, конференции, колоквиуми, тркалезни маси и други облици на дебата и размена на мислења; в) реализирање образовни, воспитни и информативни активности; г) истражувачки и студиски активности; д) издавачка дејност; ѓ) изложби и манифестации и е) организирање други активности во согласност со целите на Движењето.  
	Член 7.  
	Соработка со други организации 
	Движењето соработува со другите членови (полноправни и придружни) на меѓународното здружение "Европско движење". 
	 Движењето соработува со здруженија и други организации со слични цели од Република Македонија и од други земји. За пристапување кон некоја од тие организации решава Собранието на Движењето.  
	Член 8.  
	Недискриминација и неутралност 
	Во своето дејствување, Движењето поаѓа од принципот на недискриминација, врз каква и да е основа.  
	Движењето е неутрално во поглед на партиската определеност. 
	II. ЧЛЕНСТВО 
	Член 9.  
	Членови 
	 Членови на Движењето можат да бидат: а) поединечни членови, б) колективни членови, в) почесни членови. 
	Поединечен член може да стане секое полнолетно лице, државјанин на Република Македонија, кое ги прифаќа целите и Статутот на Движењето.  
	Поединечен член може да стане и лице кое не е државјанин на Република Македонија.  
	Зачленувањето е доброволно и се врши со пристапница. 
	Колективен член може да стане секоја организација, здружение, трговско друштво, институција или друго правно лице што има седиште на територијата на Република Македонија, а ги прифаќа целите и Статутот на Движењето.  
	Почесен член може да станат физички или правни лица, кои дале посебен придонес во остварувањето на целите на Движењето. 
	За членството се води регистар, кој се ажурира редовно, а најмалку еднаш годишно. 
	Движењето гарантира анонимност на личните податоци на членовите, кои тоа ќе го побараат. 
	Член 10.  
	Членарина 
	 Износот на членарината што ја плаќаат поединечните членови ја определува Собранието. 
	 Колективните членови плаќаат членарина во износ и на начин утврден со посебен договор со тој колективен член. 
	Почесните членови - физички лица плаќаат членарина во висина определена за поединечните членови. 
	Член 11.  
	Престанок на членството 
	 Својството на поединечно членување престанува со истапување од членството врз основа на писмена изјава или со исклучување. 
	 Својството на колективно членување престанува со престанок на важењето на договорот или со исклучување. 
	 Членот кој со своето однесување и постапки ги нарушува Статутот и угледот на Движењето или не плаќа членарина подолго од три години се исклучува со решение на Извршниот одбор. На решението од став 3 на овој член, членот на Движењето има право да поднесе приговор до Собранието во рок од 15 дена од денот на приемот на решението. 
	 При престанокот на членството се враќа пристапницата.  
	  
	III. ОРГАНИЗАЦИЈА И ОРГАНИ НА ДВИЖЕЊЕТО 
	Член 12.  
	Огранок 
	 Огранок на Движењето може да се формира на територијата на една или повеќе единици на локалната самоуправа односно градот Скопје, со најмалку десет членови на Движењето. 
	 Начинот на работа и организирање на ограноците се утврдува со правилник што го донесува Собранието.  
	 Одлука за основање и престанок на дејствување на огранок донесува Извршниот одбор, во согласност со правилникот од став 2 на овој член. 
	 Огранокот може да донесува сопствени програми, планови и други акти во согласност со Статутот и другите акти на Движењето.  
	Член 22.  
	Претседател 
	 Претедателот: 
	 го претставува и застапува Движењето; 
	 ги свикува и претседава со седниците на Собранието, Извршниот одбор и Секретаријатот; 
	 ги насочува активностите за извршување на одлуките на органите на Движењето; 
	 ги потпишува одлуките и другите акти на Движењето и 
	 ги овластува потпретседателите за вршење определени работи од неговата надлежност, 
	 по завршувањето на мандатот, Претседателот се избира на функцијата почесен претседател кој има право да учествува во работата на Претседателството и другите органи на Движењето, со право на глас. 
	  Член 23. 
	Потпретседатели 
	 Потпретседателите на Движењето го заменуваат претседателот во негово отсуство, односно по негово овластување и вршат работи кои им ги доверува Собранието, Извршниот одбор и Секретаријатот. 
	Член 24. 
	Генерален секретар  
	 Генералниот секретар: 
	 ги организира и координира работите кои произлегуваат од одлуките на Собранието и на Извршниот одбор,  
	 се грижи за законитоста и за јавноста во работењето на Движењето,  
	 ја води кореспонденцијата на Движењето, 
	 се грижи за користење на знакот и печатот на Движењето,  
	 дава предлози за активности за спроведување на актите донесени од органите на Движењето,  
	 дава насоки за работата на Стручната служба. 
	  
	Член 24 А 
	  
	Меѓународен секретар 
	Меѓународниот секретар ја организира надворешната активност и соработка на Движењето, ги остварува редовните врски со централата на Меѓународното европско движење во Брисел, како и со дипломатските и други странски претставништва во Скопје. 
	Тој ја координира својата дејност со претседателот и генералниот секретар на Движењето. 
	Член 25.  
	Надзорен одбор 
	 Надзорниот одбор е составен од претседател и четири членови.  
	Членовите на Надзорниот одбор не можат да бидат членови на Извршниот одбор.  
	Надзорниот одбор врши контрола на наменското користење и располагање со средствата и приходите на Движењето, за што му поднесува извештај на Собранието најмалку еднаш годишно.  
	Член 26.  
	Стручна служба 
	 Секретаријатот може да основа Стручна служба на Движењето. 
	Стручната служба врши стручни, истражувачки, организациски, административни и други работи за потребите на Движењето . 
	Делокругот и начинот на работата на  Стручната служба  се уредува со Правилник што го донесува  Секретаријатот. 
	Стручната службата работи по насока на генералниот секретар. 
	IV. ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА 
	Член 27. 
	 Седниците на органите на Движењето се јавни. 
	Во Движењето се обезбедува јавност во работењето на неговите органи преку редовно информирање на неговите членови за активностите. 
	Движењето може да издава билтени, списанија и други гласила                                                                                                                                                                                 во печатена или електронска форма. 
	На веб страницата на Движењето го објавува годишните извештаи од неговото работење. 
	Движењето остварува соработка со средствата за јавно информирање, преку нивно редовно информирање за активностите на Движењето, прес-конференции и други активности.  
	V. СТЕКНУВАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СО ИМОТ, ЗАСТАПУВАЊЕ 
	Член 28.  
	Стекнување и користење имот  
	Движењето може да стекнува предмети, парични средства и имотни права. 
	Паричните средства се стекнуваат од членарина, прилози, донации, подароци и слично. 
	Движењето може да добива средства од Буџетот на Републиката, буџетите на единиците на локалната самоуправа и Буџетот на град Скопје, врз основа на претходно изготвени програми, односно проекти.   
	Движењето може да остварува приходи и од добивката на трговските друштва што ги основало со средства на Движењето и од други извори. 
	Средствата на Движењето се користат во согласност со законот за здруженија и фондации (сл. Весник 52/10), според програмите и финансиските планови, како и другите акти донесени од Собранието, Извршниот одбор и Секретаријатот. 
	За своите обврски Движењето одговара со својот имот и средства. 
	VI. ЗНАК И ПЕЧАТ 
	Член 31.  
	Знак  
	Знак на Движењето е развиорено европско знаме од левата страна, а под него од десната страна текстот "Европско движење - Република Македонија".  
	Член 32.  
	Печат 
	Движењето има печат.  
	Печатот на Движењето е тркалезен. Во средината на печатот стои развиорено европското знаме, а околу него името на Движењето "Европско движење во Република Македонија" и седиштето "Скопје".  
	VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 



