Врз основа на член 25 став 1 алинеја 2 од Статутот на Радиоаматерскиот сојуз на Македонија
донесен на ден 20.02.2011 година (бр. 0903-27 од 30.03.2011 година), Извршниот одбор на
Радиоаматерскиот сојуз на Македонија на својата 3-та седница одржана во Штип, на ден 26.02.2017
година подготви:
ПРЕДЛОГ ОДЛУКА
за овозможување на увид во трансакциската сметка на РСМ што се води во банка,
со ПРЕДЛОГ до Собранието на Радиоаматерскиот сојуз на Македонија за нејзино усвојување и
донесување со следнава содржина:
Врз основа на член 22, став 1, алинеја 13 од Статутот на РСМ, Собранието на РСМ на својата седница
одржана во __________ на ден __________2017 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
за овозможување на увид во трансакциската сметка на РСМ што се води во банка.

Со цел финансиското работење на овластените потписници на трансакциската сметка на РСМ што
се води во банка да биде транспарентно, со оваа одлука се утврдува следното:
1. На секој член на Извршниот одбор на Радиоаматерскиот сојуз на Македонија да му се
овозможи индивидуален увид/пристап на трансакциската сметка на РСМ за да може во
секое време да има увид во приходите и расходите на трансакциската сметка. Потписниците
на сметката на РСМ да имаат можност за увид и плаќање, а останатите членови на
Извршниот одбор да имаат можност само на увид во трансакциската сметка. Ова може да
се направи преку системот на електронско банкарство.
2. На секој Радиоаматерски клуб кој е член на Радиоаматерскиот сојуз на Македонија,
Извршниот одбор на РСМ е должен два пати годишно да доставува писмен извештај
(полугодишен и годишен извод од трансакциската сметка на РСМ) во електронска форма.
До крајот на месец јули да се достави извод за првите 6 (шест) месеци од тековната година.
До крајот на месец јануари да се достави извод за целата измината година.
3. Се задолжува Извршниот обор да ја спроведе оваа одлука веднаш.

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО
м-р Миле Кокотов / Z33T
- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -

Во Штип, на 26.02.2017 година

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ИЗВРШНИОТ ОДБОР
м-р Миле Кокотов / Z33T
--------------------------

