Совет за ОСШ

СТАТУТ

СТАТУТ на
Совет за одржливо стопанисување со шумите во Република Македонија

1. Општи одредби
Член 1
Со овој статут се уредува статусот, името, седиштето, печатот и знакот на Советот за одржливо
стопанисување со шумите во Република Македонија, областите на делување, целите и
инструментите за нивно остварување, членството во Советот со дефинирани права, обврски и
одговорности на членовите, внатрешната организираност, раководните тела, нивниот состав,
овластувањата, начинот на одлучување, избор, разрешување, траењето на мандатите и
одговорностите, имотот, начинот на стекнување и располагање со приходите, како и
престанокот со работа на Советот.
Член 2
Името на здружението е: Совет за одржливо стопанисување со шумите во Република
Македонија. Краткото име на здружението е Совет за ОСШ.
Член 3
Седиштето на Советот за ОСШ се наоѓа во Скопје на ул. Мирка Гинова број 13.
Член 4
Советот за ОСШ делува на територијата на Република Македонија.
Член 5
Советот за ОСШ е непрофитно и невладино здружение на граѓани кое е формирано како
Национално Тело за промоција на одржливото стопанисување и управување со шумите
според барањата на “Programme for the Endorsement of Forests Certification scheme – PEFC”.
Член 6
Советот за ОСШ е правно независно лице кое при извршувањето на своите активности ги има
сите права и обврски во свое име и за своја сметка.
Работата на Советот за ОСШ е јавна, освен во случаи кои се однесуваат на објавување на
доверливи информации и деловни тајни кои се однесуваат на Советот за ОСШ.
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2. Цели на Здружението
Член 7
Советот за ОСШ има за цел промоција на одржливото стопанисување и управување со шумите
преку:
- Одржување и развој на македонската шема за сертификација за одржливо стопанисување
и управување со шумите според Советот на PEFC (PEFC Council);
- Промоција на PEFC шемата во однос на релевантните заинтересирани страни;

3. Организација и членство
Член 8
Членови на Советот за ОСШ може да станат организации и институции кои ги претставуваат
засегнатите страни во шумарскиот сектор преку номинирање на експерти од областа на
шумарството или областа во која делува правното лице за учество во Собранието на Советот
за ОСШ.
За засегнати страни во шумарскиот сектор се сметаат организации и институции како органот
на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството во Република
Македонија, органот на државната управа надлежен за работите од областа на заштитата на
природата во Република Македонија, субјекти кои стопанисуваат со шумите во државна
сопственост, организација која ги застапува интересите на сопствениците на приватни шуми во
Македонија, образовни институции од шумарството, организации кои ги претставуваат
интересите на претпријатијата со производна и преработувачка дејност во шумарството, НВО
од областа на заштита на животна средина кои делуваат на национално ниво како и други
организации кои ќе поднесат писмено барање за прием во здружението.
Член 9
Во случај кога некоја институција или организација поднесува барање за прием во членство во
Советот за ОСШ, за приемот одлучува Собранието на здружението со 2/3 мнозинство на
гласови.
Член 10
Престанок на членството во Советот за ОСШ настанува при:
- Самоволно напуштање на здружението;
- Во случај членката да не ги почитува одлуките на здружението или работи во спротивност
на Статутот и интересите на здружението, а со одлука на Собранието на Советот за ОСШ;
- Со престанок на работа на Советот за ОСШ;

4. Органи на Советот за ОСШ, начин на избор, разрешување, траење на мандатот,
одлучување и одговорности
Член 11
Постојани органи на Советот за ОСШ се:
- Собрание
- Претседател
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Непостојани органи на Советот за ОСШ се:
- Тело за разрешување на жалби;
- Група за развој, анализа и ревизија на критериумите и индикаторите за одржливо
управување со шуми;
- Други комисии

5. Собрание на Советот за ОСШ
Член 12
Советот за ОСШ е управувано од Собранието. Членовите на Собранието се сочинуваат од
претставници на институции и организации кои се номинирани од страна на истите. Секоја
организација членка номинира по еден член во Собранието на Советот за ОСШ.
Мандатот на членот на Собранието трае 2 години. По истекот на мандатот, организацијата членка
номинира нов член или може повторно да го номинира истиот член. По писмено барање на
организацијата членка на Советот за ОСШ, членот на Собранието може да се замени со друг член
со времетраење на мандат до крајот на мандатот на заменетиот член.
Собранието избира Претседавач на Собранието од своите редови со мандат од 2 години.
Член 13
Собранието на Советот за ОСШ ги има следните овластувања:
- да избере Претседател на Советот за ОСШ од членовите на Собранието
- да избере Претседавач на Собранието од членовите на Собранието
- да го донесе Статутот на Советот за ОСШ, неговите измени и дополнувања
- да донесе правилници за своето делување и други потребни регулативи кои се однесуваат
на Советот за ОСШ
- да донесе Програма за работа на Советот за ОСШ и да го следи извршувањето на истата
- да донесе финансиски план на Советот за ОСШ
- да донесува одлуки за промена на името на Советот за ОСШ и неговото седиште
- да гласа за прифаќање на нови членки на Советот за ОСШ
- други работи во согласност со постојната законската регулатива
- да врши ревизија на документи
- да назначува членови на комисијата за разрешување на несогласувања
- да назначува членови на комисијата за развој и анализа на мерки и индикатори за
одржливо стопанисување со шумите (работна група)
- да формира други привремени комисии и работни тела и да ги назначува нивните членови
- пред поднесување на сертификациската шема на одобрување во PEFC да гласа за
прифаќање на сертификациската шема според процедурите на PEFC
- да дава автентични толкувања во однос на содржината на сертификациската шема
Член 14
Собранието на Советот за ОСШ мора да одржи редовна седница најмалку еднаш во тековната
година.
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Претседавачот на Собранието свикува вонредно Собрание во рок од 30 дена на барање на
најмалку 1/2 од членовите на Собранието или на барање на Претседателот на Советот за ОСШ.
Собранието има кворум за работа доколку 2/3 од членовите се присутни на истото. Собранието ги
носи одлуките со мнозинство на гласови. Секој член на Собранието има по еден глас. Во случај на
нерешен број на гласови, одлучувачки е гласот на Претседавачот на Собранието.
За начинот на работа и донесување на одлуки Собранието донесува посебен правилник за работа.
6. Претседател на Советот за ОСШ
Член 15
Претседателот го застапува Советот за ОСШ и е одговорен за легалноста во работата на
здружението.
Собранието на Советот за ОСШ го избира и го разрешува Претседателот на Советот за ОСШ.
Член 16
На позицијата Претседател на Советот за ОСШ може да биде поставено лице кои ги исполнува
следните услови:
- има соодветна универзитетска диплома од областа на шумарството
- најмалку пет годишно работно искуство во струката
- има организациски и раководни способности
- има основни познавања за сертификација на шумите според барањата на PEFC
- активно познавање на англиски јазик
- останати барања според важечката легислатива во земјата
Член 17
Претседателот е задолжен за организација и управување со активностите на Советот за ОСШ и ја
застапува и претставува пред други правни лица. Претседателот ги има следните задолженија:
- хармонизација на работата
- да ги спроведува одлуките на Собранието
- да обезбеди легалност во работењето на Советот за ОСШ
- да поднесе на одобрување пред Собранието финансиски план и програма за работа
- да поднесе пред Собранието годишен извештај за реализирани активности и финансиско
работење
- да го известува Собранието за тековното работење
- да предложи до Собранието ценовник на Советот за ОСШ
- да донесува акти за правата и обврските на вработените
За исполнување на задолженијата Претседателот одговара пред Собранието на Советот за ОСШ.
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7. Тело за разрешување на жалби
Член 18
Телото за разрешување на жалби ќе се формира од страна на Собранието на Советот за ОСШ по
потреба. За време на изработка на стандарди за ОСШ, телото се грижи за сите забелешки кои се
примени во врска со подготовката на стандардите, спроведување на индивидуална или групна
сертификација, интерпретација на барањата според сертификациската шема, употреба на логото
на PEFC, жалби по однос на сертификатот за ланец на надзор на производи.

Член 19
Телото за разрешување на жалби е составено од тројца членови. Ова тело треба да е независно и
непристрасно, а неговиот состав треба да се стреми да ги застапува интересите на трите главни
групи кои ја одредуваат одржливоста: економска, еколошка и социјална. Членовите на телото
избираат претседавач од своите редови.
Член 20
Претставникот на групата која се жали мора да поднесе писмено барање за разрешување на
поплака или жалба до Советот за ОСШ. Формата на писменото барање и начинот на контакт се
приложени на веб страната на Советот за ОСШ.
По прием на жалба, Телото за разрешување на жалби го известува испраќачот на жалбата за
прием на жалбата и одговара по истата во рок од 6о дена. Во оправдани случаи овој рок може да
се продолжи за 30 дена.
Одлуките на Телото за разрешување на жалби се носат со мнозинство на гласови. Советот за ОСШ
се обврзува да ги чува забелешките од разгледувањето на жалбите. Одлуката на Телото е конечна.
8. Комисија за развој и анализа на мерки и индикатори за одржливо стопанисување со шумите
– Работна Група
член 21
На база на пристигнати номинации по донесени правила и процедури, Собранието на Советот за
ОСШ именува и разрешува членови на независна комисија чии должности се анализа и развој на
критериуми и индикатори за ОСШ. Методот на работа може дополнително да биде регулиран во
Правилник за работа на комисијата.
член 22
Комисијата треба да заседава секогаш кога има нови случувања во сферата на стопанисувањето и
управувањето со шумите.
член 23
Комисијата мора да е формирана и да се состане за ревизија на сертификациската шема.
Комисијата мора да ги вклучи сите заинтересирани групи кои имаат изразено интерес за развој и
анализа на критериуми и индикатори за ОСШ.
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член 24
Комисијата мора да ја свика Претседателот на Советот за ОСШ кој претседава додека не биде
избран претседавач на истата.
Претседавачот на комисијата е избран од членовите на истата. По изборот тој претседава со
состаноците на комисијата.

9. Привремени комисии и работни тела
член 25
За исполнување на посебни задачи, Собранието на Советот за ОСШ може да формира привремени
комисии и работни тела.
Структурата и задачите на истите ќе биде опишана во рамките на одлуката за нивното
формирање.
Привремените комисии и работни тела престануваат да постојат тогаш кога зададената задача ќе
биде извршена и кога телата што ги номинирале истите ќе ги распуштат.

10. Имот и финасиско материјално работење на Советот за ОСШ
Член 26
Имотот на Советот за ОСШ се стекнува со приходи од редовно работење, донации и други извори
на финансирање кои се во склад со законот и со овој Статут.
Член 27
Материјално-финасиското работење на Советот за ОСШ се води според постоечките законски
прописи, а се дава на увид на Собранието на ПЕФЦ Македонија.
Претседателот на Советот за ОСШ ги изготвува финансиските документи и завршни сметки кои ги
разгледува и усвојува Собранието на Советот за ОСШ.

11. Транспарентност во работењето
Член 28
Сите членки на Советот за ОСШ имаат право на информации во поглед на работата и делувањето
на органите на Советот за ОСШ.
Транспарентноста при работењето, а во смисла на став 1 од овој член се обезбедува преку
извештаи за работата на здружението на редовните годишни собранија и по пат на доставување
на Записници од работата на телата до секој редовен член на било кој подобен начин.
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12. Престанок со работа на Советот за ОСШ
Член 29
Советот за ОСШ престанува со работа во согласност со законот и Статутот.
Одлука за престанок на работењето на Советот за ОСШ донесува Собранието со 2/3 мнозинство.
При донесување на одлука за престанок на постоење на Советот за ОСШ, Собранието донесува
одлука за располагање со имотот на здружението.

13. Начин на донесување на Статутот, негова измени и дополнувања
Член 30
Собранието го усвојува статутот со гласање на неговите членови.
Статутот се смета за усвоен доколку за него гласале 2/3 од членовите на Собранието.
Измени и дополнувања на Статутот се вршат во согласност со став 1 и 2 од овој член.
Собранието го утврдува пречистениот текст на Статутот.

14. Преодни и завршни одредби
Член 31
Одредбите на овој Статут ги толкува Собранието на Советот за ОСШ.
Член 32
Сите акти на Советот за ОСШ мораат да бидат во согласност со овој Статут.
Член 33
Овој Статут стапува на сила од датумот на неговото усвојување.
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