Врз основ на чл.25 ст.1 ал.2 од Статутот на РСМ донесен на ден 20.02.2011г. (бр.0903-27 од 30.03.
2011г.), Извршниот одбор на РСМ на својата _____ седница одржана во _______ на ден __.__.20__
год., подготви:
ПРЕДЛОГ

ПРАВИЛНИК
ЗА

ПОСТАПКАТА И НАЧИНОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
НА ЧЛЕНОВИ НА РАДИОАМАТЕРСКИОТ СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА
Со ПРЕДЛОГ до Собранието на РСМ за негово усвојување и донесување, со следната содржина:

РАДИОАМАТЕРСКИ

СОЈУЗ

НА

МАКЕДОНИЈА

П Р А В И Л Н И К
ЗА
ПОСТАПКАТА И НАЧИНОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
НА ЧЛЕНОВИ НА РАДИОАМАТЕРСКИОТ СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со овој Правилник се утврдуваат постапката и начинот за доделување на материјално-технички и
финансиски средства (во натамошниот текст – средства) од Радиоаматерскиот Сојуз на Македонија (во
натамошниот текст - Сојузот) кои средства се во сопственост на Сојузот, а се доделуваат во корист на
членови на Сојузот и тоа на: Радиоаматерските клубови, како и на членови-поединци (во натамошниот
текст - корисници).
Член 2
1) Под поимот материјално-технички средства се подразбираат разни уреди, составни делови и друга
соодветна опрема кои се наменети за радиоаматерски активности, додека пак под поимот финансиски
средства се подразбираат парични средства чија цел и намена е за остварување на радиоаматерски
активности.
2) Доделувањето на средствата може да биде повратно и неповратно.
Член 3
Средствата се доделуваат на членови на Сојузот – корисници, кои редовно ја подмируваат обврската
за плаќање на членарина во корист на Сојузот најмалку три години последователно, додека пак на
новопристапените членови во Сојузот, такви средства може да им се доделат доколку подмириле
паричен износ во корист на Сојузот кој е до трикратен од утврдената годишна членарина за тековната
година во која се доделуваат средствата.
Член 4
1) Средствата се доделуваат по претходно распишан Јавен оглас од Извршниот одбор на Сојузот, кој
Јавен оглас задолжително се објавува на интернет веб страницата на Сојузот, со утврден временски
рок за поднесување на Барања од заинтересираните кандидати до Извршниот одбор и кој рок неможе
да биде пократок од 30 дена од објавувањето на Јавниот оглас.
2) Во Јавниот оглас задолжително се наведува видот на средствата кои се доделуваат со нивен
поблизок опис, критериумите според кои се врши доделувањето на средствата, со тоа што еден од
критериумите мора да биде условот за корисникот на средствата да учествува во определен број
домашни или меѓународни натпревари во текот на секоја календарска година, како и со задолжително
наведување на дотогашните спроведени негови радиоаматерски активности, како и повик до
заинтересираните кандидати во самото Барање за доделување на средствата задолжително да ги
наведат своите конкретни образложени планови и програми за работа со радиоаматерски активности,
поради кои бараат да им бидат доделени средствата, да ги наведат начините на нивната строго
наменска употреба и користење, со временските рокови за исполнување на нивните планирани
активности.
Член 5
1) Извршниот одбор на Сојузот ги разгледува доставените Барања од кандидатите според распишаниот
Јавен оглас, врши испитување на нивната навременост, исправност и оправданост, по што согласно со
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претходно утврдените критериуми врши нивно рангирање за што составува ранг-листа, според која го
врши изборот од пријавените кандидати по распишаниот Јавен оглас за доделување на средствата од
Сојузот на корисниците.
2) Со секого од избраните кандидати-корисници се склучува писмен договор за доделување на
средствата, во кој договор се наведуваат: предметот на договорот, односно средствата што се
доделуваат - повратни или неповратни, правата и обврските на договорните страни, основите за
раскинување на договорот, како и надлежниот орган за решавање во случај на настанување на
евентуален спор помеѓу договорните страни.
3) Во секој случај како основ за раскунување на склучениот писмен договор и поврат на доделените
средства од корисникот кон Сојузот претставуваат: Истапување на корисникот од членство во Сојузот,
неплаќање на утврдената годишна членарина од корисникот кон Сојузот и неисполнување на било која
од обврските на корисникот предвидена со писмениот договор.
4) Доколку избраниот корисник на средствата пред или после склучувањето на писмениот договор се
откаже од примање на доделените средства, или воопшто се откаже од склучениот договор после
примањето на средствата, во тој случај корисникот должен е средствата да ги врати на Сојузот, а
Извршниот одбор ќе пристапи кон постапка за доделување на таквите средства на наредниот рангиран
кандидат од изготвената ранг-листа, па доколку таков нема, Извршниот одбор ќе ја повтори постапката
со распишување на нов Јавен оглас за доделување на таквите средства на заинтересирани кандидатикорисници.
Член 6
1) Корисниците на кои им се доделени средства согласно со одредбите од овој Правилник, след тоа и
со писмен склучен Договор, должни се на почетокот од секоја календарска година, а најдоцна до 31-ви
Јануари, до Извршниот одбор на Сојузот да поднесат свој писмен извештај за исполнетите
радиоаматерски активности според превземените обврски во врска со употребата и користењето на
средствата во претходната календарска година. Истите должни се одговорно и грижливо да ги чуваат
доделените средства, при што не е дозволено средствата да ги позајмуваат на други лица - членови на
Сојузот, без претходно запознавање и одобрување добиено од Извршниот одбор на Сојузот, кој го
проценува постоењето на реално оправдани ситуации за вршење на такво позајмување на средства.
2) Најстрого се забранува да се врши неовластено располагање со доделените средства.
3) Извршниот одбор на Сојузот води соодветна евиденција за доделените средства на корисниците и
должен е да ја следи состојбата со истите, особено околу исполнување на договорените права и
обврски и по потреба соодветно да ги превзема неопходните мерки.

Член 7
1) По исклучок од чл.4 од овој Правилник, Извршниот одбор на Сојузот може да одлучи да додели
финансиски средства на членови на Сојузот, без претходно распишување на Јавен оглас, но само во
ситуации кога Сојузот се појавува како организатор на конкретни радиоаматерски активности,
натпревари и сл. и само заради подмирување на разумни и елементарни реално направени трошоци од
корисниците како што се трошоците за: патување, сместување, исхрана, потрошена електрична
енергија, користење интернет и сл. Под истите претходно наведени услови, Извршниот одбор може да
одлучи да им додели и материјално-технички средства на корисници на привремено користење, кои
потоа по завршување на настанот должни се таквите доделени средства да ги вратат на Сојузот.

Член 8
1) Овој Правилник влегува во правна сила со денот на неговото донесување.
2) Овој Правилник задолжително се објавува на интернет веб страницата на Сојузот.

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО
Миле Кокотов / Z33T
__________________

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ИЗВРШНИОТ ОДБОР
Миле Кокотов / Z33T
Во ______ на __.__.20__г.

__________________

2

