Статут на CEN
Дел I: Име, регистрирано седиште, цел, времетраење, структура
Член 1: Основана е меѓународна непрофитна асоцијација, управувана
според соодветните закони за непрофитни асоцијации, меѓународни
непрофитни асоцијации и фондации.
Именување
Член 2: Асоцијацијата се нарекува “Comité Européen de Normalisation”
(Европски комитет за стандардизација). Ова име може да се изрази и на
Англиски јазик: “European Committee for Standardization” и на Германски
јазик: “Europäisches Komitee für Normung”.
Нејзината кратенка е „CEN“.
Регистрирано седиште
Член 3: Регистрираното седиште се наоѓа на адреса: 1000 Брисел, авенија
Marnix 17. Со одлука на Административниот одбор, седиштето може да се
префрли на било која адреса во близина на Брисел – главниот град.
Цел
Член 4: Целта на асоцијацијата е спроведувањето на стандардизацијата
ширум Европа за да се олесни развојот на размената на добра и услуги, по
пат на отстранување на бариерите поставени со одредбите од техничка
природа.
Поради ова, асоцијацијата спроведува технички, научни и економски
постапки кои се специфични за студиите на стандардизација, заедно со
Меѓународната организација за стандардизација (ISO) и сите други
приватни или јавни организации кои ги претставуваат Европските и
светските интереси.
Таа го олеснува развојот на постапките за заедничко почитување на
резултатите од тестирањето на сообразноста со стандардите, како и за
другите Европски системи за оценка на сообразноста со стандардите, кои
треба да ги спроведат CEN или другите страни.
Оваа цел може да се постигне со сите средства. Асоцијацијата има право
да презема дејства, директни или индиректни, целосно или делумно
поврзани со својата цел, или кои веројатно ќе доведат со развој или
олеснување на постигнувањето на целта. Асоцијацијата има право да дава
поддршка и да има секаков интерес во националните и меѓународните и
супра-националните асоцијации, претпријатија и организации одговорни да
помогнат и придонесат кон постигнувањето или развојот на оваа цел.
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Асоцијацијата нема профитна цел. Во никој случај не учествува во
конкурентните напори на производителите и трговците.
Генералното собрание има надлежност да ја толкува, без можност за
приговор, природата и обемот на целта на асоцијацијата.
Времетраење
Член 5: Асоцијацијата е основана за неограничено време, таа може да се
расформира со одлука на Генералното собрание, согласно одредбите од
член 22.
Структура
Член 6:
6.1 Асоцијацијата се состои од:
●
нејзините национални Членки,
●
нејзините асоцијативни Членки, во понатамошниот текст наречени
„асоцијативни субјекти“.
●
тела кои може да ја одредат и спроведат волјата на своите членови,
т.е.:
▪
Генералното собрание
▪
Административниот одбор
▪
Претседателството
▪
Претседателскиот комитет
▪
Генералниот директор
▪
Проверувач (ите).
6.2 Националните Членки се националните тела за стандардизација кои
веќе се членки на асоцијацијата, како и, по нивниот прием согласно Член 7,
националните тела за стандардизација на други земји членки на Европската
Комисија или EFTA, или земји кои веројатно ќе станат членки на Европската
Комисија или EFTA. Од секоја земја може да има само една национална
Членка.
6.3 На европско ниво, асоцијативните субјекти се репрезентативни
организации на општествените и економските интереси, чии статути се
управувани според европското законодавство, или националното
законодавство на една од националните земји Членки на CEN, и кои се во
согласност со сите услови наведени во точни 1,2,3 и 4 подолу.
Како исклучок, и под услов да се исполнети барањата наведени подолу, во
рамките на постапката опишана во Член 7, Генералното собрание може да
прими како асоцијативни субјекти де факто организации.
1. Инволвираноста во овие организации е отворена за сите тела или
лица со интерес, од сите земји кои имаат национална Членка во
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асоцијацијата, доколку тие се усогласени со правилата на
организацијата.
2. Тие имаат легитимен интерес општо во Европската стандардизација,
или барем во голем сектор на активности.
3. Преку нивните членки и нивните интерни организации тие можат
ефикасно и репрезентативно да придонесат кон целите на CEN.
4. Се обврзуваат да ги унапредуваат целите на CEN и да промовираат
стандардизација.
6.4 Покрај двете класи на членови, асоцијацијата исто така има Советници
кои се Европски Институции кои имаат политичка улога во Европската
стандардизација.
Генералното собрание го признава статусот на Советник и ги поканува
нивните претставници да учествуваат во работата на асоцијацијата во
советничка улога, особено, на состаноците на Административниот одбор
кога се дебатира за политичките прашања.
Советниците не плаќаат надоместок и немаат законски обврски во
асоцијацијата.
Дел II: Прием, оставка, исклучување, обврски, членарини
Член 7:
7.1 Националното тело за стандардизација е примено како национална
Членка доколку:
1. се обврзе на усогласеност со правилата изложени во статутот на
асоцијацијата,
2. поднесе писмена апликација за членство во асоцијацијата,
3. добие согласност од Генералното собрание, преку тајно гласање, со
едногласна одлука на присутните или претставуваните членки, при
што воздржаните гласови не се бројат.
7.2 Организацијата кандидат е примена како Асоцијативен субјект доколку:
1. се обврзе на усогласеност со правилата изложени во статутот на
асоцијацијата,
2. поднесе писмена апликација за членство во асоцијацијата,
3. добие согласност од Генералното собрание, преку тајно гласање, со
мнозинство од три-четвртини на присутните или претставуваните
национални членки, при што воздржаните гласови не се бројат.
Загуба на статус на национална членка или асоцијативен субјект
Член 8: Статусот на националната Членка или Асоцијативен субјект се губи
преку распуштање, престанок, оставка или исклучување.
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Оставка
Член 9:
Секоја национална Членка или Асоцијативен субјект може
слободно да ја напушти асоцијацијата. Оставката мора да биде доставена
во писмен облик до регистрираното седиште на асоцијацијата. Меѓутоа,
оваа оставка нема да стапи на сила, а поради тоа националната Членка или
Асоцијативниот субјект нема да престанат да бидат членка на
асоцијацијата, се до истекот на тековната година доколку оставката се
доставува во текот на првата половина на годината или се до истекот на
следната година доколку оставката е доставена за време на втората
половина на годината.
Се сметаат дека ја напуштиле асоцијацијата
Член 10: Секоја национална Членка или Асоцијативниот субјект се сметаат
дека ја напуштиле асоцијацијата:
доколку не го платила целосниот износ на годишната членарина
утврден во Член 15, или неподмирените делови од членарината,
во рок од шест седмици по испраќањето на формално
известување по препорачана пошта; или
ii.
доколку го изгубат својството на посебен правен субјект; или
iii.
доколку веќе не ги исполнуваат условите потребни за да се биде
национална членка или поврзан субјект, зависно од случајот.
Генералното собрание без можност за приговор ги донесува одлуките.
i.

Исклучување
Член 11: Секоја национална Членка или Асоцијативен субјект може да биде
исклучена од асоцијацијата поради сериозно непочитување на обврските.
Исклучувањето, без можност за приговор, го донесува Генералното
собрание по пат на тајно гласање, со дво-третинско мнозинство на
присутните или претставуваните национални Членки.
Административниот одбор за оваа одлука ја известува националната
Членка или Асоцијативниот субјект преку препорачана пошта.
Исклучувањето стапува на сила на датумот кој го одредува Генералното
собрание. Исклучените национална Членка или Асоцијативниот субјект ќе
се смета дека поднеле оставка (ја напуштиле) асоцијацијата во однос на
нивните права и обврски.
Асоцијацијата, нејзините
претставници,
националните Членки
и
Асоцијативните субјекти се ослободени од одговорност за штети кои може
директно или индиректно да резултираат од исклучувањето одлучено
согласно статутот.
Права на имот
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Член 12: Националните Членки и Асоцијативните субјекти кои се смета
дека ја напуштиле асоцијацијата, или кои биле исклучени, како и нивните
наследници и должници, немаат права над имотот на асоцијацијата. Тие
немаат право да бараат исплата на членарина, донации или друга
поддршка која ја обезбедиле.
Целосно соединување
Член 13: Статусот национална Членка или Асоцијативен субјект на
асоцијацијата подразбира целосна усогласеност со статутот, Интерните
регулативи и сите прописи и одлуки донесени согласно статутот и
Интерните регулативи.
Обврски кон трети страни
Член 14: Националните Членки и Асоцијативните субјекти не се изложени
на лични обврски кон трети страни поради обврските на асоцијацијата.
Годишни членарини
Член 15: Национални Членки се обврзани да плаќаат членарина за
членство која го одредува Генералното собрание за секоја финансиска
година.
Асоцијативните субјекти се обврзани да плаќаат членарина за претплата
која го одредува Генералното собрание за секоја финансиска година.
Дел III: Генерално собрание
Член 16: Генералното собрание е највисокото тело на асоцијацијата. Него
трајно го формираат националните Членки и Асоцијативните субјекти и тоа
ја претставува нивната универзалност. Генералното собрание има
сеопфатно овластување да ги објаснува и ратификува актите кои се
релевантни за асоцијацијата. Неговите резолуции, донесени согласно
дадениот статут или Интерните регулативи, се обврзувачки за сите
национални Членки и асоцијативни субјекти на асоцијацијата, дури и за
оние кои не се присутни, некомпетентни или кои не се согласуваат.
Следните овластувања изречно се резервирани за Генералното собрание:
● организацијата, овластувањата и работењето, како и процесот на
одлучување
на
Административниот
одбор
(вклучувајќи
го
назначувањето
и
отстранувањето
на
Претседателот,
Потпретседателите и останатите членови на Административниот
одбор) од една страна, и Претседателскиот комитет, од друга страна;
● организацијата, овластувањата и работењето, како и процесот на
одлучување на Генералниот директор;
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● постоењето и овластувањата на Менаџмент центарот на CEN –
CENELEC и неговата позиција наспроти останатите тела на
асоцијацијата, не оспорувајќи го член 35, втор став, од овој статут.
Права на националните
асоцијацијата

членки

и

асоцијативни

субјекти

на

Член 17: Националните Членки и асоцијативните субјекти имаат право да
присуствуваат на состаноците на Генералното собрание кои, на барање на
Административниот одбор, се организираат како редовно Генерално
собрание или вонредно Генерално собрание.
Тие може да делегираат свој претставник.
Националните Членки исто така имаат право на учество во гласањето во
согласност со Член 21.

Редовно Генерално собрание
Член 18: Редовните седници на Генералното собрание мора да се
одржуваат секоја година, на датум кој го утврдуваат Интерните регулативи.
Редовното Генерално собрание вообичаено:
● ги прима извештаите изготвени од Административниот одбор,
● ги прима извештаите изготвени од Проверувачите (ите),
● одлучува за билансот на успех за претходната финансиска година,
● објавува за отпуштањето на членовите на Административниот одбор и
на проверувачите од нивното управување;
● ги разгледува предлозите од Административниот одбор за буџетот и
годишните членарини;
● по потреба, го назначува Претседателот, новоизбраниот Претседател
и Потпретседателите, членовите на Административниот одбор,
Проверувачот(ите) на асоцијацијата;
● ги разгледува сите останати прашања на дневниот ред, особено, за
општата ориентираност на активностите на асоцијацијата;
● објавува прием и исклучување на националните Членки и
асоцијативните субјекти во согласност со статутот.
За да осигура дека одлуките се носат во најсоодветно време, редовните
седници на Генералното собрание може да донесат согласност некоја
одлука за една или повеќе ставки да се одложи до подоцнежни датуми од
годината и да се изгласа преку дописи.
Вонредно Генерално собрание
Член 19: Административниот одбор може да свика вонредно Генерално
собрание во било кое време. Тоа мора да свика вакви состаноци во рок од
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три месеци по прием на барање од најмалку две национални Членки на
асоцијацијата кои дејствуваат заедно. Меѓутоа, ваквото барање нема да
важи освен ако не е доставено во писмен облик и потпишано од страна на
сите баратели и доколку не содржи материјален и јасен опис на предметот
кој треба да се разгледа на вонредниот состанок кој сакаат да го свикаат.
Доколку некое вонредно Генерално собрание се свика по датумот на кој
Административниот одбор, согласно член 38 од статутот, ги утврдил
годишните сметки, буџетот и годишните надоместоци, тогаш ќе се свика и
редовно Генерално собрание, кое ќе се одржи во исто време, непосредно
пред ваквото вонредно Генерално собрание.
Дневни агенди и покани
Член 20: Административниот одбор одлучува за, ги утврдува и ги поставува
дневните редови на состаноците на Генералното собрание. Поканите се
праќаат по редовна пошта, до сите национални Членки и асоцијативни
субјекти, најдоцна еден месец пред датумот на состанокот.
Административниот одбор во поканите ги наведува сите предлози
потпишани од најмалку две национални Членки на асоцијацијата кои
дејствуваат заедно. Меѓутоа, оваа обврска не е задолжителна освен ако
предлогот, конкретно и прецизно изготвен, не е доставен во писмен облик и
навремено до асоцијацијата, на нејзиното регистрирано седиште.
Мнозинство
Член 21: Генералното собрание делува преку просто мнозинство на
гласовите, секогаш кога статутот или Интерните регулативи не бараат
кворум на присуство или друг вид на мнозинство. Секоја национална
Членка има право на еден глас. Во случај на поделба на гласовите,
претседавачот интервенира со одлучувачки глас.
При пресметување на мнозинството, предвид не се зема гласот на
Членките кои се воздржани од гласање, освен во случаите кога статутот
обезбедува поинаку.
Тајно гласање се одржува за прашањата поврзани со поединци, доколку тоа
го бараат најмалку две национални Членки.
Измени кон статутот
Член 22: Генералното собрание не може валидно да разгледува предлози
за статутарни измени освен ако тие не се конкретно вклучени во дневната
агенда која ја придружува поканата и освен ако не се присутни или
претставувани две-третини од националните Членки на асоцијацијата.
Доколку не се присутни или претставувани две-третини од националните
Членки на асоцијацијата на првиот состанок, ќе се свика втор состанок на
кој ќе се овласти разгледување, без разлика на бројот на присутни или
претставувани членки.
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Нема да се усвојат измените без дво-третинско мнозинство на гласовите од
присутните или претставуваните национални Членки.
Ниедна измена не е конечна доколку не е овластена на начин кој се бара со
закон.
Постапки
Член 23: Постапките се подготвуваат за сите состаноци на Генералното
собрание. Овие постапки се запишуваат во посебен регистар. Регистарот се
чува во регистрираното седиште.
Копиите или извадоците кои треба да се подготват за употреба на суд или
на друго место ги потпишува Претседателот на асоцијацијата или лицето
кое го заменува, или Генералниот директор.
Дел IV: Претседателство, Административен одбор, Претседателски
комитет, Генерален директор, Проверувачи
Претседател на асоцијацијата
Член 24: На чело на асоцијацијата е Претседателот, кого Генералното
собрание го назначува за период од најмалку две години а најмногу три
години и кого го ослободува од служба Генералното собрание. Овој мандат
започнува втората година по годината на избор, а му претходи
едногодишен период на функција новоизбран Претседател.
Во негово отсуство, неговата функција ја пополнува еден од тројцата
Потпретседатели, назначени според истите услови од стана на
Генералното собрание. Потпретседателите се избираат од членовите на
Административниот одбор, но не од Претседателот и новоизбраниот
Претседател.
Претседателот, новоизбраниот Претседател и Потпретседателите ги
разрешува од функција Генералното собрание. Тие со право се членови на
Административниот одбор.
Претседателот, а во негово отсуство Потпретседателот за политички
прашања, претседава со Генералното собрание и Административниот
одбор. Интерните регулативи може да им доделат на Претседателот и
Потпретседателите други практични привилегии.
Претседателот, новоизбраниот Претседател ниту Потпретседателите, во
нивното својство на Претседател, новоизбран Претседател или
Потпретседатели, немаат право на глас на Генералното собрание или
Административниот одбор, освен како што е утврдено во Членови 21 и 30
од овој статут.
Административен одбор
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Член 25: Асоцијацијата ја води и управува Административниот одбор, кој
исто така официјално ја претставува во сите судски налози и вонсудски
акти.
Составот на Административниот одбор е одреден според Интерните
регулативи. Административниот одбор мора во секое време да се состои од
најмалку тројца членови кои не се Претседателот, новоизбраниот
Претседател и Потпретседателите. Неговите членови ги назначува
Генералното собрание за период од најмалку две години а најмногу три
години, и истите ги распушта од должност Генералното собрание. Тие се
овластените претставници на Генералното собрание. Тие може повторно да
се изберат за нов мандат.
Обврски кон трети страни
Член 26: Членовите на Административниот одбор делуваат како
корпоративно тело. Тие нема да преземаат лични обврски поврзани со
обврските на асоцијацијата. Тие се одговорни само за извршувањето на
нивниот мандат.
Дејства на Административниот одбор
Член 27: Административниот одбор дејствува како претставник на
Генералното собрание и води кон постигнување на целта на асоцијацијата.
Тој ја насочува работата и ги координира дејствата преземени од сите тела.
Во името на асоцијацијата, тој ги презема, или ги има преземено, сите
чекори кои смета дека се пресудни за постигнување на корпоративните
цели при неговото справување со национални, меѓународни или супранационални власти, како и со останатите лица или организации.
Овластувања на Административниот одбор
Член 28: Административниот одбор има најшироко овластување да го
спроведува деловното работење на асоцијацијата и да се справува со сите
административни прашања и одредби поврзани со целта на организацијата,
освен за прашањата кои се резервирани за Генералното собрание согласно
статутот или Интерните регулативи, и освен за прашањата кои се изречно
резервирани за Претседателскиот комитет согласно статутот или
Интерните регулативи или согласно одлука на Генералното собрание.
Законски постапки
Член 29: Законските постапки, без разлика дали во улога на тужител или
бранител, ги проследува Административниот одбор во името на
асоцијацијата, на тужба на Претседателот на асоцијацијата, на
Потпретседателот или на Генералниот директор.
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Покани, дневни агенди, гласови, мнозинство
Член 30: Административниот одбор го свикува Претседателот на
асоцијацијата која одлучува за дневниот ред.
Секој член на Административниот одбор (со исклучок на Претседателот,
новоизбраниот Претседател и Потпретседателите кои се на негова
функција) има право на глас. Одлуките се донесуваат со едноставно
мнозинство на гласовите изразени од присутните и претставуваните членки.
Претседавачот има одлучувачки глас доколку постои поделба на гласовите.
При пресметка на мнозинството, воздржаните гласови не се бројат.
Членовите може да дадат полномошно, преку писмо или по факс, на друг
член да дејствува и гласа во нивно име, но за секоја седница треба да се
даде ново полномошно. Секој член може да претставува само уште еден
член.
Постапки
Член 31: Постапките се запишуваат за сите состаноци на
Административниот одбор. Тие се чуваат во посебен регистар, кој се чува
во регистрираното седиште.
Копиите или извадоците кои треба да се подготват за употреба на суд или
на друго место ги потпишува Претседателот на асоцијацијата или лицето
кое го заменува, или Генералниот директор.
Делегирање на овластувањата
Член 32: Сите дејства кои ја обврзуваат асоцијацијата, сите овластувања и
полномоштва, сите документи кон кои учествуваат државни службеници,
како што е регистар на хипотеки или нотар, ги потпишуваат двајца членови
на Административниот одбор, или еден од неговите членови и Генералниот
директор. Тие не мора пред трета страна да објаснуваат некоја претходна
одлука на Административниот одбор.
Актите за тековно и секојдневно управување, сметко-потврдите и
гарантните писма кон трети страни, администрацијата на железницата,
поштата, телефонот и телеграфот, банкарскиот систем на поштата и сета
друга државна администрација и нивните интерни административни одлуки
и меѓународни и супра-национални тела ги потпишува Генералниот
директор или било кое лице кому Административниот одбор или
Генералниот директор му имаат дадено овластување да го прави тоа во
рамките на условите кои тие, со посебна одлука, ќе ги донесат.
Претседателски комитет
Член 33: Претседателскиот комитет е корпоративно тело кое заедно го
креирале Генералното собрание на асоцијацијата и Генералното собрание
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на меѓународната непрофитна организација ЕВРОПСКИОТ КОМИТЕТ ЗА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТАНДАРДИЗАЦИЈА, со единствен матичен број на
субјектот 412.958.890 (CENELEC), на кого Административниот одбор му
наложува да го управува и спроведува деловното работење на
асоцијацијата во врска со прашања кои не се специфични за дадени
сектори а кои се од заеднички интерес за асоцијацијата и CENELEC,
вклучувајќи ги прашањата предмет на заедничко спроведување и/или
заедничка политика, како што е утврдено во Интерните регулативи.
Претседателскиот комитет се состои од двајцата Претседатели, на
асоцијацијата и на CENELEC (двајцата имаат право на глас), двајцата
новоизбрани Претседатели, на асоцијацијата и CENELEC (без право на
глас), шесте Потпретседатели, на асоцијацијата и CENELEC (со право на
глас) и Генералниот директор (без право на глас).
Претседавачот на Претседателскиот комитет е предмет на годишна
ротација помеѓу Претседателот на асоцијацијата и Претседателот на
CENELEC. Секој состанок кој се одржува во отсуство на претседавачот ќе го
води Потпретседавачот од истата асоцијација како и претседавачот.
Генералниот
директор дејствува како секретар на Претседателскиот
комитет.
Претседателскиот комитет се состанува секогаш кога ќе биде свикан од
претседавачот или било кои тројца членови, најмалку два пати годишно, со
можност за донесување одлуки преку дописи, доколку е соодветно преку
посебна електронска платформа. Кога се донесува одлука преку дописи,
постапката ќе заврши во рок од еден месец најмногу.
Дневната агенда за секој состанок на Претседателскиот комитет, како и
документацијата за ваквите состаноци, освен доколку е потребна заштита
на личните податоци, ќе се распредели истовремено на свикувањето, до
националните Членки.
Одлуките на Претседателскиот комитет се донесуваат со едноставно
мнозинство на сите членови кои гласаат доколку се добие барем еден
позитивен глас од претставник на CENELEC и барем еден позитивен глас
од претставник на асоцијацијата; во спротивен случај, прашањето ќе се
упати до двајцата Претседатели на асоцијацијата и CENELEC, кои ќе
побараат на Претседателскиот комитет да му се предложи консензус, а
доколку ова не се постигне, прашањето се упатува до соодветниот
Административен одбор на асоцијацијата и CENELEC.
Претседателскиот комитет го известува Административниот одбор.
Генерален директор
Член 34: Генералниот директор има најшироки овластувања за управување
и спроведување на секојдневното деловно работење на асоцијацијата и ги
спроведува одлуките на Административниот одбор и Претседателскиот
комитет во рамките на обемот на нивните соодветни овластувања. Сите
документи со кои се обврзува асоцијацијата во своето секојдневно деловно
работење валидно ги потпишува Генералниот директор.
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Генералниот директор осигурува дека управувањето на секојдневното
деловно работење се врши во рамките одредени со Статутот, Интерните
регулативи и одлуките на Генералното собрание, Административниот одбор
и/или Претседателскиот комитет.
Генералниот директор го води Менаџмент центарот на CEN-CENELEC.
Генералниот директор присуствува на состаноците на Генералното
собрание, Административниот одбор и Претседателскиот комитет, и може
да учествува на сите други состаноци на асоцијацијата, без право на глас и
во советничка улога.
Генералниот директор го назначува, а условите за ваквото назначување ги
одредува, Административниот одбор, делувајќи по предлогот на
Претседателскиот комитет за асоцијацијата и CENELEC.
Генералниот директор редовно го известува Претседателскиот комитет и
Административниот одбор.
На Генералниот директор може да му помага Заменик генерален директор
на кого Генералниот директор може да му делегира дел или сите свои
задачи во рамките одредени од страна на Административниот одбор, по
предлог од Претседателскиот комитет за асоцијацијата и CENELEC.
Менаџмент центар на CEN-CENELEC
Член 35: Менаџмент центарот на CEN-CENELEC работи со поддршката на,
и е управуван од страна на Генералниот директор. Менаџмент центарот на
CEN-CENELEC има специфична и активна улога во управувањето со
асоцијацијата. Имајќи централна улога, Менаџмент центарот на CENCENELEC е одговорен за врски и дијалог со Европските институции и
асоцијации.
Организацијата, структурата и работењето на Менаџмент центарот на CENCENELEC спаѓа под овластувањето на Претседателскиот комитет, како што
е утврдено во Интерните регулативи.
Проверувачи
Член 36: Генералното собрание назначува еден или повеќе Проверувачи
(и) кои се избрани од ревизорите или овластените сметководители во
Белгија, за период од три години со можност за продолжување.
Генералното собрание одлучува за годишниот надоместок.
Задолжението на Проверувачот (ите) се состои од надзор и мониторинг без
ограничување на сите операции на асоцијацијата. Тој или тие имаат право
да ги испитуваат, без пренос на книгите, дописите, постапките и општо сите
сметки на асоцијацијата. Тој или тие ги испитува(ат) пописите на средства и
обврски, годишните сметки и буџетите одредени од Административниот
одбор и го известува(ат) Генералното собрание за резултатите од своето
задолжение.

12

Доколку станува збор за повеќе проверувачи, тие дејствуваат како
корпоративно тело, а имаат право поединечно да вршат истраги доколку го
сакаат тоа.
Проверувачот (ите) нема да преземат лична обврска во однос на обврските
на асоцијацијата. Тој или тие само гарантираат постигнување на нивниот
мандат.
Дел V: Разно
Финансиска година
Член 37: Финансиската година започнува на први јануари и завршува на
триесет и први декември секоја година.
Биланс на успех, записи, буџет, членарини
Член 38: Секоја година на триесет и први декември се затвораат сметките
на асоцијацијата.
Административниот одбор го изготвува билансот на успех и го поднесува на
редовна седница на Генералното собрание, откога истиот бил прегледан од
страна на Проверувачот (ите). Административниот одбор и Проверувачот
(ите) известуваат за своите активности.
Секоја година, на редовна седница, Генералното собрание одлучува за
буџетот и годишните надоместоци за секоја година за националните членки
и поврзаните субјекти, по предлог на Административниот одбор.
Интерни регулативи
Член 39: Интерните регулативи на асоцијацијата ги утврдува Генералното
собрание со дво-третинско мнозинство на гласови на присутните или
претставуваните национални Членки на асоцијацијата.
Оригиналниот примерок се чува во регистрираното седиште. Интерните
регулативи го дополнуваат дадениот статут и се задолжителни за сите.
Еден примерок им се дава на сите национални Членки и поврзани субјекти
на асоцијацијата.
Само Генералното собрание кое делува со дво-третинско мнозинство на
своите присутни или претставувани национални Членки е овластено да
носи било каков вид на измени.
Сите предложени измени во целост се наведуваат на дневната агенда.
Сите последователни измени целосно се наведуваат во постапките на
Генералното собрание, кое одлучува за истите, а сите национални Членки и
асоцијативни субјекти добиваат примерок од измените.
Овој статут во секо време има предност над можните противречни одредби
од Интерните регулативи.
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Расформирање, ликвидација
Член 40: Доколку оваа асоцијација доброволно се расформира, за што
може да се одлучи според истите услови на кворум, мнозинство и гласање
како условите за измена на статутот, Генералното собрание кое одлучило
за расформирањето, истовремено ги утврдува условите за ликвидација, го
одредува ликвидаторот (ите), одлучува за неговите овластувања и ја
одредува намената на средствата по исплатата на финансиските обврски.
Ваквата намена мора да биде непрофитна и да има блиска врска со целта
на асоцијацијата.
Загуба на правен статус
Член 41: Доколку од било која причина и независно од волјата на своите
членови, оваа асоцијација престане да ужива правен статус, таа ќе
продолжи да постои помеѓу своите членови како “association de droit
commun” и ќе биде управувања според Белгиските закони.

_______________________
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