Годишно неизборно собрание на ЗНМ 13 април 2013

ДО:
Членовите на
СОБРАНИЕТО НА
Здружението на новинарите на Македонија

И

З

В Е Ш Т А Ј

На Надзорниот одбор на Здружение на новинарите на Македонија
13 април Македонија, Скопје

Согласно овластувањата и Правилникот за работа на Надзорниот одбор на
ЗНМ, членовите на ова тело го изготвија следниот извештај со заклучоци за
сопствената работа и работата на ЗНМ , меѓу две Собранија.
Заклучоците се изведени врз основа на претходно одржани седници на
Надзорниот одбор, и приложениот Финансиски извештај од страна на раководството
на ЗНМ.
Ова е прво Собрание на ЗНМ, на кое Надзорниот одбор се појавува со нов
претставник на позицијата претседател-во случајот тоа е Мирјана Трпческа, која
беше изгласана со мнозинство гласови од членството на Надзорниот одбор.
На ден 04.04. 2013 г. Надзорниот одбор одржа седница на која присуствуваше
претставник на ЗНМ. На седницата на членовите им беше доставен Извештај за
Финансиско- материјалното работење на ЗНМ за 2012 г. кој содржи и ревизорско
мислење од Ревизорската куќа Ефект плус и образложен од страна на Извршниот
директор на ЗНМ, Драган Секуловски.
Членовите на Надзорниот одбор, го прифатија извештајот за ФинансискоМатеријалното работење на ЗНМ за 2012 г. и упатија неколку забелешки кон истиот.
Надзорниот одбор за позитивна тенденција го цени фактот што најголемиот
прилив на средства ЗНМ го определува од донации од странски донатори врз основа
на проекти. Начинот на трошење на средствата е наменски, како што пропишува
проектот, а верифицирана е потрошувачката од страна на донаторот на средствата
за проектот, што е дополнителен влог кон ставот за одговорноста на менаџментот за
објективно презентирање на извештајот. За ова како и за останатите ставки за
трошење, позитивно се има изјаснето и горенаведената ревизорска куќа.
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Надзорниот одбор, исто така за позитивен го цени фактот, што сите плаќања,
речиси 98 % се вршени по електронски пат преку ТРС, што е дополнителен мотив на
членството на Надзорниот одбор за позитивно изјасниување кон Извештајот за
финансиско-натеријалното работење на ЗНМ.
Се поздравуваат напорите на раководството на ЗНМ за ангажманот за
обезбедување проекти а со тоа средства од странски донори, иако би го имале
истиот став и кога проектите би биле и од домашни донори.
Од прегледот на Финансискиот извештај во целост, Надзорниот одбор заклучи
дека со средствата на ЗНМ , раководството менаџирало добро и во насока на што
поуспешно функционирање на ЗНМ. Од приложениот извештај не се утврдени ставки
во кои и за кои раководството ја злоупотребило својата позиција или вршени се
трошења надвор од пропишаните обврски.
З А Б

Е

Л Е Ш К И

Надзорниот одбор му забележува на раководството на ЗНМ за тајмингот на
презентација на Финансискиот извештај во контекст на закажаното Собрание, но и
излегува со разбирање поради фреквентноста и квантитетот на обврските на
раководството.
Уште една забелешка што ја имаат членовите на Надзорниот одбор е во
следниот период да се обрне внимание на спецификацијата на инвентарот со цел да
се предвиди анулирање на расходуваниот инвентар.
СТАВОВИ
НА
НО
ПОВРЗАНИ
РАКОВОДСТВОТО НА ЗНМ
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ОСТАНАТОТО
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Надзорниот одбор го поздравува ангажманот на раководството на ЗНМ во
контекст на носењето за Законот за декриминализација на клеветата и ги охрабрува
околу следниот многу битен законски проект како што е Законот за медиуми.
Надзорниот одбор ја поздравува одлуката за намалување на членарината за
членство во ЗНМ, и апелира за заеднички ангажман и грижа на сите членови на ЗНМ
за зголемување на масата на средства во ЗНМ.
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Мирјана Трпческа
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