ПРАВИЛНИК
ЗА СПРЕЧУВАЊЕ СУДИР НА ИНТЕРЕСИ ВО НАЦИОНАЛНИОТ
СОВЕТ ЗА РОДОВА РАМНОПРАВНОСТ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
(1) Со овој Правилник се дефинира судирот на интереси помеѓу
членките на организацијата, постапувањето во случај на судир на
интереси, мерки за спречување на судирот на интереси во вршењето на
активностите од страна на членките и раководството на Националниот
совет за родова рамноправност.
Член 2
(1) Судир на интереси подразбира судир на овластувањата и
должностите во врска со работењето на НСРР со приватниот интерес на
членка на (организација или лице кое ја застапува членката) или на
лицето кое има овластувања и должности, во кои приватниот интерес
влијае или може да влијае врз вршењето на овластувањата и
должностите во врска со работењето на НСРР.
(2) Судир на интерес не се смета промоцијата на членките и нивните
активности на веб страната или другите промотивни материјали и
активности на Националната Мрежа.
Член 3
(1) Целта на овој Правилник е да се обезбеди спречување на
злоупотребата на доверените овластувања и должности на
претставници и застапникот/чката во остварување на лична корист и да
се обезбеди спречување на можноста приватниот интерес на една
членка или застаник/чка да дојде во судир со интересот на
организацијата.
Член 4
(1) Организација или поединец (како поединечна членка или застапник
на организацијата) не смее да ги злоупотребува информациите и
податоците со кои располага при вршењето на својата должност или да
стекнува добивка за себе или свои блиски.
(2) Лице кое добило овластувања и должности во име на НСРР не смее
да ги злоупотребува информациите и податоците со кои располага при
вршењето на својата должност или да стекнува добивка за себе при
остварувањето на активностите во рамки на организацијата.

I I. ПОСТАПУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА ПОСТОЕЊЕ
СУДИР НА ИНТЕРЕСИ
Член 5
(1) Во случај на постоење на сомневање на судир на интереси, членката
на НСРР е должна да пријави и побара мислење од извршниот одбор.
(2) При одлучувањето на постоење судир на интереси посебно ќе се
води сметка за видот на работите од јавен интерес кои ги извршува
членката на организацијата.
(3) Во случај на сомневање за можноста за постоење судир на интереси,
извршниот одбор е должен да ги преземе сите неопходни мерки за да се
спречи влијанието на приватниот интерес.
(4) Постапката за утврдување на судир на интереси Извршниот одбор ја
спроведува врз основа на начелата на законитост, доверливост,
објективност, неселективност и непристрасност.
(5) Постапката за утврдување постоење судир на интереси ја поведува и
спроведува Извршниот одбор:
- по барање на членката на НСРР која се наоѓа во ситуација на можен
судир на интереси;
- врз основа на пријава на друга членка на организацијата;
- врз основа на можен судир на интереси утврден од страна на
Извршниот одбор или Надзорниот одбор/комисија.
(6) Постапка за утврдување постоење судир на интереси може да се
поведе и врз основа на анонимна пријава, доколку наводите во истата
се основани.
(7) Во случај судирот на интереси да се однесува на член на Извршниот
одбор, постапката ја спроведува Надзорниот одбор на НСРР.
III. ВИДОВИ НА МЕРКИ
Член 6
(1) Во случај кога една или повеќе членки е во ситуација на можен судир
на интереси, истата/ите се изземаат од учество во донесување на
одлуки во однос на тој предмет.
(2) Во случај да настапил судир на интереси кој не бил однапред
пријавен кај Извршниот одбор, на членката на НСРР и се изрекува една
од следниве мерки: опомена, опомена пред исклучување и иницијатива
за исклучување од членство во организацијата.

(3) Видот на изречената мерка се утврдува во зависност од претходното
делување на членката во однос на судирот на интереси, како и од
тежината на ситуацијата (по последиците во функционирањето на
организацијата) во која настанал судирот на интереси.
(4) Постапката за иницијатива за исклучување од членство се реализира
согласно Статутот и Правилникот за работа на Националниот совет за
родова рамноправност.
(5) Изречената иницијатива за исклучување од членство се објавува на
веб страната на НСРР.

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 7
(1) Овој правилник/кодекс влегува во сила по неговото прифаќање од
страна на сите членки на Собранието на Националниот совет за родова
рамноправност.
(2) Овој правилник се објавува на веб страната на НСРР.
(3) За примената на овој правилник надлежен е Извршниот одбор.

