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ПРАВИЛНИК

за работа на Надзорен одбор на МРФ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој Правилник, врз основа на Статутот на Македонската Риболовна Федерација
(во натамошниот текст МРФ), Собранието на МРФ ги определува условите и
критериумите за предлагање, избор и состав на членовите на Надзорниот одбор,
како и основните услови за негово работење.
Надзорниот одбор има овластувања предвидени во Статутот на МРФ во насока на
надзор врз законитоста, материјално-финансиското работење и правилноста на
работата на МРФ. За работата, наодите и заклучоците го известува Собранието на
МРФ и на истото му одговара за својата работа.
Надзорниот одбор особено:
1. Врши контрола при примената на Статутот, програмите за работа и врз
другите општи акти на МРФ;
2. Врши контрола врз материјално-финансиското работење на МРФ;
3. врши контрола врз наменското располагање со средствата и приходите на
МРФ;
4. Најмалку еднаш годишно до Собранието на МРФ поднесува Извештај за
своите наоди и одлуки;
5. Ако оцени дека е потребно, во согласност со Статутот на МРФ, може да
предложи свикување вонредна седница на Собранието и/или на УО на МРФ.
II. МАНДАТ, ИЗБОР И СОСТАВ
Член 2
Надзорниот одбор на МРФ има мандат од 4 (четири) години, со право на повторен
избор.
Мандатот е неделив за сите членови на Надзорниот одбор. Во случај на
предвремено престанување на членството на некој член во Надзорниот одбор,
новиот член на Надзорниот одбор, кој ќе го замени, ќе го доврши неговиот мандат.
Член 3
За своето работење Надзорниот одбор му одговара на Собранието.
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Член 4
За член на Надзорен одбор може да се кандидира лице кое ги исполнува следните
критериуми:
- Да е државјанин на Република Македонија;
- Да има најмалку четеригодишно средно образование (ССС);
- Да е член најмалку 5 (пет) години на здружение членка на МРФ во согласност
со член 16 од Статутот на МРФ;
- Да има занимање, или најмалку двегодишно професионално искуство од
сферата на правото, адвокатура, нотаријат, финансии, сметковдство или
даночна сфера;
- По исклучок од став 4 од овој член кандидат може да биде лице кое е истакнат
и успешен стопанственик, лице кое вршело функција Претседател на
здружение или било технички секретар на здружение, лице кое врши или
вршело раководна функција во државни органи на управа, и работи или
работело на работно место опишано во став 4 од овој член
- Пплатени обврски кон МРФ за годишен надомест за издавање на
легитимација за рекреативен риболов.
Кандидирањето е можно по принцип на:
- самокандидирање;
- кандидирање по предлог од членка на МРФ;
- по предлог на член на Управен одбор.
Кандидатурата за членство во надзорен одбор мора да се поднесе во писмена или
електронска форма најдоцна 3 (три) дена пред одржување на изборното Собрание.
Член 5
Најдоцна во рок од 15 (петнаесет) дена по изборот, членовите на Надзорниот одбор
се должни да одржат конститутивна седница и од својот состав да изберат
претседател на Надзорниот одбор.
Член 6
Надзорниот одбор на МРФ се состои од 4 (четери) членови, кои од вкупното
членство на членките на МРФ, ги избира Собранието.
Член 7
Членувањето во Надзорниот одбор е индивидуално определено, односно членот е
идентификуван со име и презиме и број на легитимација, и истиот ги доставува во
моментот на изборот своите лични податоци: адреса на живеење или престој.
Членувањето во Надзорниот одбор е непреносливо.
Член 8
Членот на Надзорниот одбор е должен активно да учествува во работата на
Надзорниот одбор и неговото постапување да биде мотивирано со совесност и
чесност.

Скопје, 2018 година

2

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА НА НАДЗОРЕН ОДБОР
Членот на Надзорниот одбор треба редовно да присуствува на седниците и има
право и можност, во случај на спреченост, да отсуствува најмногу двапати во една
мандатна година.
Член 9
Доколку членот на Надзорниот одбор отсуствува неоправдано, мандатот на членот
во Надзорниот одбор престанува.
Во таков случај по автоматизам неговото место го зазема наредниот од листата на
кандидати од последното изборно Собрание
Доколку членот на Надзорниот одбор го изгуби статусот на член на членка на МРФ,
тогаш во истата постапка како погоре ќе се назначи нов член.
III. НАЧИН НА РАБОТА НА НАДЗОРЕН ОДБОР
Член 10
Надзорниот одбор работи на седници кои ги свикува по потреба или на барање на
Собранието, и/или на барање на најмалку 10% од членовите, и/или на Управниот
одбор, а одржува најмалку две седници во текот на една мандатна година.
Седницата ја свикува претседателот на Надзорниот одбор, а поканата се упатува
преку Стручната служба на МРФ.
Надзорниот одбор задолжително одржува седница најмалку 10 (десет) дена пред
редовното годишно Собрание заради подготвување Извештај за работа на
Надзорниот одбор и Извештај за правното и финансиското работење на телата на
МРФ и на МРФ во целост.
Надзорниот одбор своите седници ги одржува во седиштето на МРФ, а доколку на
тоа упатуваат оправдани причини, седницата може да се одржи и надвор од
седиштето на МРФ.
Член 11
Работниот кворум на Надзорниот одбор е 3 (три) члена.
Надзорниот одбор донесува одлуки со просто мнозинство од присутните членови.
Гласањето на седница на НО е јавно, а по предлог на просто мнозинство од
присутните членови може да биде и тајно.
Изјаснувањето за предлогот за тајно гласање се врши со јавно гласање.
Постапката на спроведување тајно гласање е идентична како тајното гласање на
Собранието на МРФ.
Доколку за одржување на седница на Надзорниот одбор не може да се обезбеди
потребниот кворум, а заради непречено и ефикасно спроведување на активностите
на МРФ, може да се спроведе електронско гласање (гласање преку електронска
пошта) од страна на членовите на Надзорниот одбор. Електронско гласање ќе се
применува селективно и по исклучок. Претседателот на Надзорниот одбор во
зависност од природата и итноста на прашањата од дневниот ред за секој случај
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поединечно одлучува дали ќе се спроведе електронско гласање или повторно ќе ја
свика истата седница на Надзорниот одбор. Претседателот на Надзорниот одбор
може да одлучи електронско гласање да се спроведе за сите или само за
поединечни точки од дневниот ред. Оние точки од дневниот ред, за кои нема да се
спроведе електронско гласање, ќе бидат ставени на дневниот ред за следната
седница.
Претседателот на Надзорниот одбор, преку извршната канцеларија на МРФ, преку
електронска пошта го спроведува гласањето.
Гласањето преку електронска пошта ќе има иста правна сила и обврзувачко дејство,
како и гласањето извршено на седница на Надзорниот одбор.
Член 12
Надзорниот одбор може полноважно да работи доколку бројот на неговите членови
не падне под три, во кој случај се смета дека дошло до негово распуштање.
IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 13
Овој Правилник влегува во сила со денот на неговото донесување.

Претседател на МРФ,
Проф. д-р Васил Костов с.р.
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