УПРАВУВАЧКИТЕ ПРАКТИКИ ЗА ТРАНСПАРЕНТНОСТА
И ОТЧЕТНОСТА НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Организациска структура
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Одбор
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Повеќе од половина (59%) од ГО
имаат двојна структура на
управувачки (неизвршни) органи,
која вклучува Собрание и Одбор.

Извршен орган

Орган за надзор

(исто познат како надзорен
одбор, комисија за ревизија
или контролор)

Иако орган за надзор е задолжителен
само за ГО со статус од јавен интерес
половина од ГО (50%) одговориле
дека имаат таков орган во својата
организациска структура.

Локални ограноци
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Друго
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Не
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Вработените, вклучувајќи го и извршниот
директор, се членови на нашите управни
органи (на пр. собрание, одбор итн.)
со право на глас

Во организацијата постои поделва на
управните и извршните функции
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Не знам

82%

56%

Извршниот директор е претседавач
на управниот одбор

50%
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Да

Членовите на нашите управни органи
добиваат надоместок за нивната служба
надвор од основните патни и дневни
трошоци за учество на состаноци

61%

(пр. директор, застапник,
Одбор на извршни директори)

Еден од најголемите предизвици е
слабата поделеност на извршни и на
управни функции во пракса, односно
појавата исти лица да учествуваат
во работата на извршните и на
управните органи.
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Иако кај повеќе од две третини (74%) од ГО постои поделба на управните и на извршните
(менаџерски) функции, во исто време повеќе од половина (56%) се изјасниле дека
вработените, вклучувајќи го и извршниот директор, се членови на управните органи
на организацијата со право на глас.

Носење одлуки - поделба на организациска моќ
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нови организациски
членови

Промени во
управувачката
структура

Одлуки од страна на членовите
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Одлуки од страна на управниот одбор

41%
32%

Подготовка на
годишна
програма
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Друго

Овој проект е финансиран
од Европската Унија

Овој инфографик е подгoтвен со помош на Европската Унија. Содржината на овој инфографик
е единствена одговорност на Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС) и во никој
случај не може да се смета дека е одраз на ставовите на Европската Унија.

Извор: Извештај за управувачките практики, за транспарентноста и отчетноста на граѓанските организации, 2020, МЦМС

