ДО:
Членовите на РЕДОВНОТО СОБРАНИЕ на
Здружение на новинарите на Македонија
И

З
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На Надзорниот одбор (НО) на Здружение на новинарите на Македонија
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 за периодот јануари – декември 2016 година.
Членовите на Надзорниот одбор, го прифатија извештајот за Финансискоматеријалното работење на ЗНМ за 2016 г. со неколку забелешки.
Надзорниот одбор за позитивна тенденција го цени фактот што најголемиот
прилив на средства, над 95%, ЗНМ го определува од донации од странски донатори врз
основа на проекти, но и натаму стои обврската ЗНМ да го зголеми приливот на средства
врз основа на членарина, кој сега е на ниво од 1,5% од вкупниот износ на остварен
приход за 2016 година и е мал и незадоволителен.
Во декември 2016 година потпишан е договор со нов закупец на Клубот на
новинари со што после повеќе од една година Клубот повторно е функционален а со
тоа се очекува да се намалат средствата за одржување на просторот како и да се
зголеми приходот по основ на кирија за 2017 година.
Надзорниот одбор констатира дека извршната канцеларија ги троши средствата
во согласно со намената како што е пропишано во проектните апликации и во
согласност со законските прописи.
Од прегледот на досегашните финансиски извештаи во целост, Надзорниот
одбор заклучи дека со средствата на ЗНМ, раководството менаџирало во насока на што
поуспешно функционирање на ЗНМ и од приложениот последен извештај не е
констатирана злоупотреба на средствата.
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Надзорниот одбор се согласува со забелешките од ревизорскиот извештај за
2016 година и сметаме дека е реален израз на состојбите во ЗНМ и работењето во
минатата година.
Надзорниот одбор цени дека е подобрена состојбата со надминување на
кадровскиот проблем со укажување дека новите вработувања треба да бидат следени
со соодветна финансиска поддршка.
Надзорниот одбор го поздравува прифаќањето на препораката за плаќање на
членарината во ЗНМ, но смета дека уделот од 1.5% во годишниот буџет на ЗНМ е
недоволен за одржливоста на ЗНМ. Препорачуваме поголема ангажираност меѓу
членството преку активирање во проекти и други активности и промовирање на
одредени бенефиции за членовите како што се разни попусти за услуги и производи.
На Собранието и на Управниот одбор му препорачуваме да размисли за
начините како да се обезбеди правна и финансиска помош за новинари кои се во
притвор или затвор до правосилност на пресудата и евентуално до разврска пред
меѓународни судови.
Надзорниот одбор сугерира да се определи одредена сума како паричен
надомест за претседателот на ЗНМ со што сметаме дека ќе му се овозможи поефикасно
и порелаксирано да дејствува во заштита и одбрана на професијата.
Скопје, 20.04.2017 година,
Претседател на Надзорен одбор,
_______________________
Дарко Чекеровски
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