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ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР
во период од март 2017 до мај 2018 година

Надзорниот одбор на Национален младински совет на Македонија брои пет члена, и тоа:
1. Марјан Дамјановски;
2. Љупка Трајановска;
3. Ирена Крстева;
4. Јасмина Ангелова и
5. Соња Николовска.
Во периодот од март 2017 до мај 2018 година, Надзорниот одбор на Национален младински
совет на Македонија има одржано три седници на 07.06.2017, на 09.08.2017 и 02.05.2018 година.
1. На првата седница на Надзорниот одбор, која се одржа на 07.06.2017 година во
просториите на НМСМ, претседаваше членот на Надзорниот одбор, Соња Николовска,
присутни беа Марјан Дамјановски, Љупка Трајановска, Ирена Крстева, како и Претседателот на
НМСМ, Блажен Малески и членот на УО, Марко Панковски. На оваа седница по предлог на Соња
Николовска, едногласно беше изгласан Марјан Дамјановски за нов Претседател на Надзорниот
одбор на НМСМ. Додека точката беше надополнета и со избор на записничар на НО, по што
исто така едногласно беше изгласана Љупка Трајановска. На овој состанок со претставниците
од УО се разговараше по препораките од стариот состав на НО и се дојде до заклучок за
доразгледување на случајот со судир на интереси на член од стариот состав на УО, како и по
прашањето за поголема транспарентност на УО за организациите кандидати за членство, по
што НО даде препорака до УО да ја задолжи Комисијата за членство за транспарентност при
процесот на обработка на документи за членство на нови организации во НМСМ, и достава на
истите до организациите членки.
2. Втората седница на НО на НМСМ, се одржа на 09.08.2017 година во просториите на НМСМ,
со седницата со која претседаваше Марјан Дамјановски, присутни беа Љупка Трајановска и
Ирена Крстева, на дел од истата преку SKYPE конверзација приклучена беше Јасмина Ангелова.
На дел од седницата беше поканет да се приклучи Мартин Алексоски, од Генералниот
скеретаријат на НМСМ, во својство на член на работна група за проектот „Избори се“.
По долга дискусија и разгледување на документите доставени од страна на Генералниот
секретаријат за кампањата „Избори се“, како и на записниците од седници доставени до сите
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членки на НМСМ, утврди дека постои конфликт на интереси околу изборот на
Координатор на проектот „Избори се“.
-Надзорниот одбор констатира дека постои одговорност за настанатиот конфликтот на
интереси околу изборот на Координатор на проектот „Избори се“, кај сите членови на
Управниот одбор кои ја изгласале одлуката за назначување на Иван Јованов за
Координатор на проектот „Избори се“, како и кај Иван Јованов за прифаќање да биде
Координатор на проектот.
-Надзорниот одбор констатира дека изборот за Координатор на проектот „Избори се“ е
спроведен нелегитимно, без интерен или екстерен повик.
-Надзорниот одбор констатира дека Статутот на НМСМ бил свесно прекршен од страна
на членовите на Управниот одбор кои ја изгласале одлуката за поставување на Иван
Јованов за Координатор на проектот „Избори се“.
-Надзорниот одбор констатира одговорност кај претходниот Надзорен одбор кој не
извршил целосно разгледување на документацијата за проектот „Избори се“, со цел да
го потврди своето изразено сомнение за постоење на конфликт на интереси при
реализација на проектот „Избори се“.
Предлози на Надзорниот одбор за избегнување на идни конфликти на интереси и
прекршување на Статутот во работата на НМСМ



Задолжително повикување на Статутарна комисија пред носење на одлуки од страна на
Управниот одбор со кои би се прекршил Статутот на НМСМ, за разгледување на сите
можни штетни последици, како и информирање на членството на НМСМ за истото



Секоја Одлука донесена и изгласана од Управниот одбор на НМСМ да се донесе во
посебен писмен и електронски формат, независен од записникот од седницата,
вклучувајќи број на присутни членови на Управниот одбор при гласање и број на
гласови за истата, со надеведни имиња на членови на Управен одбор.

ул. Мирослав Крлежа 52-2, 1000 Скопје
+389 78 350 531
info@nms.org.mk
/NMSMKD
@NMSmkd



Повиците за Координатори на проекти да бидат јавни и достапни за сите членки на
Националниот младински совет на Македонија



Управниот одбор на НМСМ да изготвува подетални записници од одржаните седници
како и самиот Надзорниот одбор на НМСМ да изготвува подетални записници од
одржаните седници.

3. Третата седница на НО на НМСМ, се одржа на 02.05.2018 година во просториите на НМСМ,
на седницата со која претседаваше Марјан Дамјановски, присутни беа Соња Николовска,
Јасмина Ангелова и Љупка Трајановска, додека Ирена Крстева не беше присутна поради престој
во странство. Членовите на НО едногласно заклучија дека финансиското работење на НМСМ во
2017 година е во најдобар ред. Потоа се премина на разгледување на предвидениот буџет за
2018 година кој исто така беше во согласност со Статутот и правилниците за работа на НМСМ.
Поради моменталното присуство на Ивона Крстевска и Јана Јосифовска, се премина на
разгледување на списокот за платени членарини од страна на организациите членки. Утврдено
е нередовно плаќање на неколку организации членки односно плаќање на членарината преку
една година. Поради тоа НО одлучи да поднесе амандман на Статутот во однос на плаќањето
членарина односно исклучувањето од НМСМ поради неплаќање членарина.
По ова се премина на разгледување на состојбата со апликации за членство во НМСМ. Ивона
Крстевска го информираше НО за организаиите кои поднеле барања за членство. НО утврди
дека организациите апликанти ги исполнуваат сите услови за членство.По што се разгледаа
записниците од седниците на Управниот одбор во период април 2017 до април 2018 и НО
едногласно одлучи дека работата на Управниот одбор е во согласност со Статутот и
правилниците на НМСМ.

